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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir reynslu og viðhorfum félagsráðgjafa í vinnu með túlkum. 

Rannsóknarspurningar eru: Hver er upplifun og reynsla félagsráðgjafa af því að hafa túlk 

viðstaddan á meðan unnið er með skjólstæðingi af erlendum uppruna? Hvað er það sem þarf 

að leggja helstu áherslu á til þess að samvinna félagsráðgjafa og túlks sé góð? 

 Rannsóknin fór fram vorið 2013 og voru tekin fjögur eigindleg viðtöl við fjóra 

einstaklinga sem hafa lokið námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf. Viðmælendurnir starfa allir 

sem félagsráðgjafar í velferðarþjónustu og hafa reynslu af því að vinna með túlkum. Almenn 

ánægja ríkti meðal félagsráðgjafa í garð túlka, en allir höfðu þeir bæði jákvæða og neikvæða 

reynslu af því að hafa túlk í viðtali. 

 Félagsráðgjafar telja mikilvægt að túlkur sé faglegur, hlutlaus og hafi ekki áhrif á það 

sem fer fram í viðtalinu. Með aukinni reynslu félagsráðgjafa af því að nota þjónustu túlka í 

viðtölum, þá eykst öryggi félagsráðgjafa og upplifun þeirra af þjónustunni verður jákvæðari. 

 Menntun, reynsla og fagmennska félagsráðgjafa og túlka auðvelda samvinnu og tryggja 

gagnkvæman skilning fagstéttanna. Félagsráðgjafar telja að menntun eigi að vera í boði fyrir 

túlka á hálskólastigi sem myndi auka fagmennsku þeirra. Félagsráðgjafar telja það eigi að 

vera á ábyrgð túlkaþjónustufyrirtækjanna að þjálfa túlkana á viðeigandi hátt fyrir fjölbreyttan 

starfsvettvang. Í góðri þjálfun felst að túlkur vinni samkvæmt siðareglum túlka, hafi góð tök á 

íslenskri tungu og fræðilegum hugtökum, sem notast er við í fjölbreyttu starfsumhverfi 

félagsráðgjafa. 
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Inngangur 

Árið 2008 hóf ég að starfa hjá fræðslumiðstöðinni InterCultural Iceland. Ég túlkaði rússnesku 

og litháensku yfir á íslensku. Í starfi mínu sem túlkur kynntist ég mörgum ólíkum 

starfsstéttum, meðal annars starfsemi félagsráðgjafa. Þessi reynsla varð til þess að ég tók 

ákvörðun um að hefja nám í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

 Hugmyndin að verkefninu um samvinnu túlka og félagsráðgjafa kviknaði á árunum 

2009-2010 þegar ég starfaði sem túlkur. Ég fékk ákveðna sýn inn í heim sem áður hafði verið 

mér ókunnugur og sá þar ýmislegt sem hægt væri að bæta. Við vinnslu rannsóknarinnar var 

ég meðvituð um áhrif reynslu minnar af túlkastörfum og var því með það í huga við 

gagnaöflun, rannsóknarvinnu og skrift. 

 Skjólstæðingahópur félagsráðgjafa hefur ávallt verið fjölbreyttur og margbreytileikinn 

innan hans er mikill. Fjölbreytileiki hópsins hefur aukist með fjölgun fólks af erlendu þjóðerni 

hér á landi. Árið 2000 var hlutfall erlendra ríkisborgara aðeins 2,6% og jókst upp í 6,6% árið 

2012 (Hagstofa Íslands, e.d.). Þessi aukning krefst samsvarandi fjölgunar fagfólks með 

yfirgripsmikla þekkingu og góðan skilning á málefnum innflytjenda. Á árunum 2009 til 2011 

flutti fleira fólk frá landinu en til þess og árið 2012 varð flutningsjöfnuður jákvæður á ný 

(Hagstofa Íslands, e.d.b). 

 Það er margt sem fólk þarf að huga að þegar það flytur á milli landa. Menning hins nýja 

lands getur verið frábrugðin þeirri menningu sem fólk er alið upp við og hefur tungumálið oft 

verið hindrun í aðlögunarferlinu á nýjum stað. Í slíkum aðstæðum getur það þurft á aðstoð 

að halda, við að aðlagast samfélaginu, fá upplýsingar um helstu þjónustustofnanir og 

vitneskju um réttindi sín og skyldur til samfélagsins. Tilgangur túlkaþjónustu er að tryggja að 

þjónustan sem veitt er skjólstæðingum af erlendum uppruna sé í samræmi við lög og beri 

tilætlaðan tilgang. Túlkaþjónusta sem stendur til boða hér á Íslandi er rekin af 

einkafyrirtækjum, það eru Intercultural Iceland, Alþjóðasetur og Jafnréttishús.  

 Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á vinnu félagsráðgjafa með túlkum. Áhersla 

verður lögð á að fá innsýn í upplifun og reynslu félagsráðgjafa. Einnig verður kannað hvað sé 

hægt að gera til þess að samvinna þeirra gangi sem best. Ritgerðin er byggð á reynslu 

félagsráðgjafa sem hafa starfað með túlkum. Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru: 

1. Hver er reynsla og upplifun félagsráðgjafa af því að hafa túlk viðstaddan 

þegar unnið er með skjólstæðingi af erlendum uppruna?  
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2. Hvað er það sem þarf að leggja helstu áherslu á til þess að samvinna 

félagsráðgjafa og túlks sé góð? 

Ritgerðinni má skipta í sjö hluta. Fyrsti hlutinn fjallar um félagsráðgjöf og starfsímynd 

félagsráðgjafa, menningarhæfni og menningarnæmni, ásamt fjölmenningarmenntun 

félagsráðgjafa. Í öðrum hluta er greint frá túlkaþjónustu og löggjöfinni sem snýr að réttindum 

til hennar. Jafnframt eru skoðaðar hindranir og helstu mistök sem verða til þegar kemur að 

túlkaþjónustu. Þriðji hlutinn snýr að rannsókninni og aðferðafræði hennar. Þá er greint frá 

niðurstöðum rannsóknar og í framhaldi eru umræður út frá þeim. Í lokin eru teknar saman 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar og lokaorð. 
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1 Félagsráðgjöf 

Starf félagsráðgjafa er fjölbreytilegt og byggist ævinlega á heildarsýn aðstæðna, með velferð 

fólks í forgangi. Félagsráðgjafar starfa víða innan velferðarþjónustunnar og hafa gjarnan 

,,hjálp til sjálfshjálpar“ að leiðarljósi. Í velferðarþjónustunni eru innflytjendur hluti af 

skjólstæðingum félagsráðgjafa. Í mörgum tilfellum þurfa þeir meiri upplýsingar og frekari 

ráðgjöf til þess að geta hjálpað sér sjálfir, þar sem þeir þekkja ekki menningu samfélagsins. 

Samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa er virðing fyrir manngildi grundvöllur félagsráðgjafa og 

helstu markmið þeirra í starfi eru meðal annars að vinna að lausn félagslegra- og 

persónulegra vandamála. Í þessu felst að í starfi félagsráðgjafa á að gefa upplýsingar um 

réttindi, skyldur, úrræði og þá möguleika sem í boði eru til að greiða úr vanda skjólstæðinga 

sinna. Mikilvægt er að félagsráðgjafar geti unnið að þessum markmiðum með öllum 

skjólstæðingum sínum, þar á meðal þeim sem eru af erlendum uppruna (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.). 

 Félagsráðgjöf hefur verið frá upphafi fræðigrein sem tekur mið að þörfum innflytjenda 

og annarra jaðarhópa samfélagsins. Jane Addams og Mary E. Richmond voru helstu 

frumkvöðlar félagsráðgjafa og gegndu mikilvægu hlutverki í vinnu með einstaklingum og 

fjölskyldum. Þær lögðu áherslu á að þróa verkfæri í félagsráðgjöf sem hægt væri að nota til 

að greina ástand og meðhöndla þá sem væru í neyð. Einnig lögðu þær áherslu á góð tengsl 

milli félagsráðgjafa og skjólstæðings. Addams stofnaði Hull House í Chicago árið 1889, sem 

var fræðslu-, félags- og menningarmiðstöð. Í Hull House þróaðist fjölbreytt starfsemi sem var 

vel sótt, en þangað leituðu til helst konur í félagslegum vanda og innflytjendur. Stofnaðar 

voru hverfamiðstöðvar í innflytjendahverfum sem sinntu sérstaklega innflytjendum. 

Þjónustan í Hull House reyndist vel og var jákvæð og valdaeflandi fyrir skjólstæðinga sem 

þangað leituðu (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009). Með þessu framtaki má ætla að 

grundvöllurinn að fjölmenningarfélagsráðgjöf hafi verið lagður. 

 

 

1.1 Starfsímynd  

Félagsráðgjafar hafa oft mikil áhrif á líf fólks og starfa að viðkvæmum málefnum. Jákvæð 

starfsímynd er álit sem félagsráðgjafar vilja hafa í augum skjólstæðinga. McMichael (2000) 

telur að því sterkari sem starfsímyndin sé, þeim mun betri verði faglegur árangur. Hver 
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félagsráðgjafi hefur sína stöðu og sína starfsímynd en þarf stanslaust að sanna sig. Einnig 

lagði hann fram að hagur skjólstæðings sé í fyrirrúmi og traust og trúnaður við skjólstæðinga 

er lykillinn að árangursríku sambandi. Álit skjólstæðings á vinnu félagsráðgjafa er atriði sem 

hefur áhrif á starfsímynd hans (McMichael, 2000). Það er því mikilvægt að félagsráðgjöfum 

líði vel með þá ímynd sem þeir hafa af sjálfum sér sem fagaðilar í sinni starfsgrein. Ef 

starfsímynd fagmannsins er góð hefur það einnig jákvæð áhrif á skjólstæðinga hans. 

Félagsráðgjafar vilja að starfsímynd þeirra sé það góð að hún endurspeglist í þjónustu þeirra 

til skjólstæðinga. Dennison, Poole og Quaqish (2007) sýndu fram á mikilvægi þess að 

félagsráðgjafi hafi sterka sjálfsmynd og starfsímynd í samfélaginu og að hann viti 

nákvæmlega ástæður þeirra ákvarðana sem hann tekur. Hann er alltaf fagmaður á sínu sviði. 

 Dennison o.fl. (2007) segja að alltaf sé þörf á að endurbæta og þróa þekkingu á þessu 

sviði. Þeir benda á að jákvæð starfsímynd hjálpi og létti samband og samstarf milli 

skjólstæðings og félagsráðgjafa. Samkvæmt þeim er starfsímynd félagsráðgjafa í heiminum 

frekar ný, en virðing fyrir faginu virðist vera mikil og margir hafa skoðanir á félagsráðgjöf. Það 

fyrsta sem kemur í huga margra þegar talað er um ímynd félagsráðgjafa er ýmist hinn 

vingjarnlegi ,,gestur“ sem aðstoðar fólk í erfiðum aðstæðum eða manneskjan sem tekur börn 

frá foreldrum sínum. Starfsímynd er ekki bara bundin við hvernig félagsráðgjafar birtast 

öðrum, heldur fyrst og fremst hvernig þeir vinna starfið sitt, hugsa til þess og þeim árangri 

sem það skilar. 

 Í siðareglum félagsráðgjafa kemur fram, að í vinnu með skjólstæðingum skuli 

félagsráðgjafi vera nákvæmur og málefnalegur. Það skiptir máli að allt sem hann láti frá sér 

sé rétt og enginn misskilningur eigi sér stað, hvort sem það er munnlegt eða skriflegt 

(Félagsráðgjafarfélag Íslands, e.d.). 

 Markmið félagslegrar ráðgjafar ,,[…] er að veita upplýsingar og leiðbeiningar um 

félagsleg réttindamál annars vegar og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda hins 

vegar,“ samkvæmt 16. gr. laga um félagasþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Í 17. gr. sömu 

löggjafar er félagsleg ráðgjöf skilgreind á eftirfarandi hátt:  

Félagsleg ráðgjöf tekur m.a. til ráðgjafar á sviði fjármála, húsnæðismála, 

uppeldismála, skilnaðarmála, þar með talinna forsjár- og umgengnismála, 

ættleiðingarmála o.fl. Henni skal ætíð beitt í eðlilegu samhengi við aðra aðstoð 

samkvæmt lögum þessum og í samvinnu við aðra þá aðila sem bjóða upp á slíka 

þjónustu, svo sem skóla og heilsugæslustöðvar eftir því sem við á. 
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Samkvæmt íslenskum lögum má sjá að störf félagsráðgjafa eru fjölbreytt og 

starfsvettvangurinn breiður. Jákvæð starfsímynd félagsráðgjafa er ávallt mikilvæg fyrir þá og 

skjólstæðinga þeirra á hvaða vettvangi sem er. 

 

 

1.2 Menningarhæfni og menningarnæmni 

Fjölmenningarsamfélög eru:  

[…] samfélög þar sem fólk með ólíka menningu, þjóðerni, þjóðernislegan 

uppruna og trú býr á sama landssvæði, hefur opin samskipti sín á milli og ber 

virðingu fyrir ólíkum lífsháttum. Hér er átt við umburðarlyndi og samskipti á 

jafnréttisgrundvelli þar sem allir hafa sama mikilvægi, þar sem enginn er æðri 

eða lægri, verðugri eða óverðugri manneskja. 

Öll samfélög eru fjölmenningarsamfélög og því þurfa félagsráðgjafar að hafa ýmis atriði í 

huga sem hafa áhrif á samstarf þeirra með innflytjendum. Þeir þurfa að geta sett sig í spor 

innflytjenda og geta horft á aðstæður þeirra út frá menningararfleið viðkomandi og uppruna. 

Það að hafa næmi fyrir mismunandi menningu er nauðsynlegt til að geta sett sig í spor 

skjólstæðings sem hefur ólíka menningu að baki sér en þá sem ríkir hér á landi.  

 Hér eru orðin menningarhæfni, menningarnæmni og menningarfærni tekin til 

skoðunnar, til þess að átta sig betur á því hverjar kröfur til fagfólks eru þegar um er að ræða 

starf með minnihlutahóp sem er af erlendum uppruna. Ef skoðað er orðið fjölmeningarhæfni 

sem felur í sér orðin fjölmenning og hæfni þá má útskýra orðið hæfni á ýmsa vegu. Stóra 

orðabókin um íslenska málnotkun eftir Jón Hilmar Jónsson (2005) segir að orðið hæfni sé 

meðal annars: ,,Hæfileikar, geta, færni, kunnátta, þekking, skynbragð, skilningur og traust.” 

Einnig er tekið fram í skilgreiningunni að hæfni sé að ,,[…] vera vel til þess falinn að…, [eða] 

vera réttur maður á réttum stað.” Guðrún Pétursdóttir (2004) bendir á að 

fjölmenningarhæfni sé hæfni til að lifa og starfa í fjölbreyttu/fjölmenningarlegu samfélagi 

nútímans. Orðið næmi þýðir samkvæmt sömu orðabók meðal annars: ,,Hæfileikar, færni, 

geta, hugkvæmni, innsæi/glöggskyggni, greind/gáfur, skilningur, skynbragð, vit/skynsemi, 

kunnátta, þekking o.fl.” (Jón Hilmar Jónsson, 2005). Orðið færni er skýrt á þennan veg: 

,,Geta, hæfileikar, hæfni, hugkvæmni, innsæi/glöggskyggni, lagni, verklagni, vandvirkni, 

kunnátta, vit/skynsemi, greind/gáfur” (Jón Hilmar Jónsson, 2005). 
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 Skilgreiningarnar á þessum þremur orðum, hæfni, næmi og færni sýna að þau hafa að 

mörgu leyti svipaða merkingu. Segja má að ekki sé mikill munur á orðunum menningarhæfni, 

menningarnæmni og fjölmenningafærni. Þegar fjallað er um hugtakið menningarhæfni í 

þessari ritgerð er átt við færni í því að skilja og skynja viðhorf og sjónarmið fólks af ýmsum 

þjóðernum og frá mismunandi menningarlegu umhverfi. Á annan hátt má skilgreina hugtakið 

fjölmenningarnæmni, þar er átt við að viðkomandi hafi næma tilfinningu fyrir fólki með 

ólíkan menningarlegan bakgrunn og mismunandi lifsviðhorf. Guðrún Pétursdóttir (2004) 

komst svo að orði: „Fjölmenningarleg hæfni felst í því að læra að takast á við þennan 

fjölbreytileika á jákvæðan hátt og sjá hann sem kost en ekki sem vandamál”. Hún segir einnig 

að flest fjölmenningarsamfélög nútímans þarfnist starfsfólks sem hefur meðal annars 

menntun við hæfi, samvinnuhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði og vönduð vinnubrögð. 

Kröfur um getu til að vinna með ýmis konar fólki hvað varðar aldur, kyn, menntun, þjóðerni 

og líkamlega stöðu, til dæmis eru fatlaðir einstaklingar mun háværari nú á dögum en áður 

var. 

 Hung, Yang og Yen (2010) rannsökuðu vinnu félagsráðgjafa með fjölskyldum af 

blönduðum kynþáttum og bentu á að ekki væri hægt að rannsaka störf félagsráðgjafa án 

þess að athuga fyrst samfélagið sem þessi störf fara fram í. Viðhorf félagsráðgjafa gagnvart 

skjólstæðingum af ákveðnum uppruna endurspegla oft og tíðum viðhorf samfélagsins í heild. 

Þeir segja einnig að í námi félagsráðgjafa sé skýr áhersla lögð á fjölmenningarhæfni og 

fjölmenningarnæmni, því þau hugtök séu forsenda þess að félagsráðgjafar séu hæfir til að 

starfa með fjölskyldum og minnihlutahópum í fjölþjóðlegum samfélögum. 

 Alþjóðleg samtök félagsráðgjafa í Bandaríkjunum (e. National Association of Social 

Workers, NASW) hafa gefið út alhliða skilgreiningu á menningarhæfni félagsráðgjafa. Hún er 

samkvæmt þeirri skilgreiningu „geta til að umbreyta þekkingu og menningarvitund í 

heilbrigðis- og/eða félagslegum inngripum sem styðja og viðhalda heilbrigðiskerfi og virka í 

viðeigandi menningarlegu samhengi”. Samtökin bjóða einnig upp á eftirfarandi leiðbeiningar 

um fjölmenningarlega starfshætti: Félagsráðgjafar ættu að skilja menningu og hlutverk 

hennar í mannlegri hegðun, viðurkenna styrkleika sem ríkja í öllum menningarheimum, hafa 

þekkingu á menningu skjólstæðinga sinna og vera færir um að sýna fram á hæfni í því að 

veita notendum sínum þjónustu sem tilheyrir minnihlutahópi og þar sem um öðruvísi 

menningu er að ræða (Hung, Yang og Yen, 2010). 
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 Mama í (Hung, Yang og Yen, 2010) hefur lagt til tíu atriði fyrir faglega þjálfun 

félagsráðgjafa sem geta hjálpað til við að skilja menningu skjólstæðinga og þeir eru: 

helgisiðir, fæðingarsiðir, skírn, brúðkaup, kynhneigð, friðhelgi einkalífs, hátíðarhöld, 

heilsufarsviðhorf, hjátrú og klæðnaður. Þeir Russell og White í sömu grein, höfðu bent á að 

góður félagsráðgjafi sé sá sem skilur menningu skjólstæðings og beri virðingu fyrir viðhorfum 

hans. Erfitt getur reynst fyrir félagsráðgjafa að vera sammála og skilja ósamræmi ólíkra 

mennigarheima. Þeir fundu einnig að félagsráðgjafar voru oft hissa þegar skýring 

skjólstæðinga á ýmsum atriðum var mjög ólík þeirra eigin. Félagsráðgjafar þurfa að vinna að 

því að þróa hæfileika sína, til að geta skilið menningarmun skjólstæðinga en það stuðlar að 

betri samskiptum og skilningi á fólki sem félagsráðgjafi starfar með. Það að geta tekið tillit til 

sjónarhorna skjólstæðinga er mikilvægur þáttur í starfi félagsráðgjafa (Hung, Yang og Yen, 

2010). 

 Ætla má að þjálfun félagsráðgjafa í því að auka menningarhæfni sína, geri þeim kleift að 

vera meðvitaðri um bilið milli þeirra og skjólstæðinganna af erlendum uppruna. Þekking á 

eigin viðhorfum til annarra þjóða, kunnátta um ólíka siði og trúarbrögð stuðla að betri 

skilningi og auðveldar vinnu félagsráðgjafa með skjólstæðingum af erlendum uppruna. 

Ofangreindir þættir skilgreina menningarhæfni félagsráðgjafa sem er mikilvæg og stuðlar að 

árangsríkara starfi þeirra. 

 Í NASW (2001) eru gerð eftirfarandi skil á tíu leiðbeiningum fyrir menningarhæfni 

fjölmenningarfélagsráðgjafa: 

1. Gildi og viðhorf. Persónuleg og fagleg viðhorf verða að endurspegla þarfir 

skjólstæðinga okkar. Þeir eru afar fjölbreyttir hvað varðar bakgrunn, reynslu og 

lífsstíl. 

2. Sjálfsmeðvitund. Meðvitund um rætur eigin viðhorfa, þ.e. hvernig þau hafa 

mótast af menningarlegum gildum okkar, uppvexti og reynslu. 

3. Þekking á menningu og sögu mismunandi hópa. 

4. Aðferðir og leiðir í ráðgjöf sem henta mismunandi menningarhópum. 

5. Góð þekking og yfirsýn yfir úrræði og þjónustu í samfélaginu. 

6. Nota valdeflingarnálgun og taka sér hlutverk hagsmunagæslu –vera meðvitaður 

um endurspeglun fordóma í reglum og lögum og beita sér í því að fá hlutum 

breytt á vinnustað og/eða á stærri vettvangi. 
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7. Áherslu á að vinnustaðurinn, skólinn eða aðrir staðir þar sem félagsráðgjafar 

vinna eða koma saman endurspegli margbreytileikann í samfélaginu. 

8. Beita sér fyrir því að menntun félagsráðgjafa feli í sér þjálfun til að vinna með 

ólíku fólki af ólíkum menningartoga. 

9. Beita sér fyrir því að upplýsingar séu aðgengilegar á sem flestum tungumálum 

og að túlkaþjónusta sé aðgengileg. 

10. Beita sér fyrir og stuðla að fræðslu um margbreytileika og fjölmenningu til 

sambærilegra fagstétta. 

Í starfi fjölmenningarfélagsráðgjafa má ætla að þessar leiðbeiningar nýtist vel. Þær fela í sér 

þau atriði sem mikilvægt er að séu til staðar í starfi félagsráðgjafa á þessum vettvangi, þar 

sem þeir vinna með hagsmuni fólks af erlendum uppruna í huga. Það er hlutverk starfsfólks 

sem starfar í félagsþjónustu að veita þjónustu til þeirra sem á þurfa að halda og á sú þjónusta 

að vera veitt án fordóma. Vinnustaðir ættu að endurspegla fjölmenningarlega hugsjón, þróa 

enn frekar námsumhverfi og skapa tengsl við notendur í samfélaginu. Það er ákjósanlegt 

markmið þegar félagsþjónusta er veitt að búa til eina „tegund” af menningu sem leggur 

áherslu á styrkleika minnihlutahópa þrátt fyrir kynþátt, þjóðfélagsstöðu og kyn (Hung, Yang 

og Yen, 2010). Í starfi félagsráðgjafa eru menningarhæfni og menningarnæmni hugtök sem 

gera það að verkum, að fagmaðurinn á auðveldara með að setja sig í spor skólstæðings af 

öðrum uppruna. Þau eru í raun forsenda þess að samvinna og traust geti skapast milli 

félagsráðgjafa og skjólstæðings sem hefur ekki sömu menningu að baki. 

 

 

1.3 Fjölmenningarmenntun félagsráðgjafa  

Í starfi félagsráðgjafa er það mikilvægt, líkt og í öðrum fagstéttum að sérfræðingur hafi 

almenna þekkingu á því viðfangsefni sem hann fæst við að hverju sinni. Það er ekki sjálfgefið 

að félagsráðgjafar hafi þekkingu á fjölmenningu og málefnum innflytjenda almennt. Það er 

því mikilvægt að sérhæft nám sé í boði fyrir þá sem velja að starfa á sviði 

fjölmenningarfélagsráðgjafar. Menntastofnanir sem bjóða upp á þjálfun félagsráðgjafa bjóða 

sjaldan upp á kennslu í fjölmenningarfræðum, en hún er mikilvæg og ætti að vera eitt af 

grunnatriðum í menntun félagsráðgjafa. Einnig greina þeir frá því í rannsókn sem þeir gerðu 

að bæði leiðbeinendur í námi og félagsráðgjafar hafa talað um kvíða vegna skorts á 
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fjölmenningarlegri þjálfun áður en þeir fóru að vinna á þessu sviði. Það virðist því mikilvægt 

að fræða félagsráðgjafa um mismunandi þætti menningar innflytjenda í því skyni að koma í 

veg fyrir eða draga úr misskilningi vegna menningarmunar. Greind voru tvö meginþemu í 

fjölmenningarþróun félagsþjónustunnar. Þau eru uppgötvun og samþætting persónulegs 

skilnings fagfólks á þjóðerni, menningu og kynþætti skjólstæðinga. Einnig var skoðað hvernig 

þættirnir vinna saman og hvað sé sameiginlegt með þeim. Þjálfun í fjölmenningu gagnast 

félagsráðgjöfum vel í baráttunni við eigin hlutdrægni og þekkingarskort á því sviði. Skilningur 

á þessum menningarlegu atriðum er því mikilvægur fyrir félagsráðgjafa til að vinna úr 

hefbundinni staðalímynd erlendra skjólstæðinga og til að taka virkan þátt í 

fjölmenningarlegum samskiptum (Hung, Yang og Yen, 2010). 

 Þjálfun félagsráðgjafa í fjölmenningarhæfni miðar þannig að því að undirbúa þá til að 

vinna með fólki af erlendum uppruna. Menntun, endurmenntun og þjálfun félagsráðgjafa í 

fjölmenningarlegri þróun er nauðsynleg til að sinna fjölmenningarlegum samskiptum á 

áhrifaríkan hátt. Auk þess krefst það siðferðislegs þroska félagsráðgjafa að taka tillit til 

sjónarmiða sem rikja í fjölmenningarsamfélagi og berjast fyrir jöfnum hlut erlendra borgara 

þrátt fyrir kynþátt, þjóðerni, tungumál, menningu, kyn, kynhneigð, getu, trú og 

þjóðfélagsstöðu þeirra (Hung, Yang og Yen, 2010). Endurmenntun félagsráðgjafa í 

fjölmenningafærni stuðlar að betri þjónustu og betri umönnun. Opinberar stofnanir í 

velferðarþjónustunni leitast við að draga úr erfiðleikum sem skapast vegna ólíkrar menningar 

í samskiptum við skjólstæðinga af erlendum uppruna (Engstrom, Gamble og Min, 2009). 

 Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands býður upp á þriggja ára BA nám í félagsráðgjöf og 

tveggja ára MA nám til starfsréttinda. Á þriðja ári grunnnámsins er kennt námskeið sem 

heitir Fjölmenningarfélagsráðgjöf og í lýsingu á námskeiðinu segir: 

Markmið námskeiðsins er að undirbúa nemendur til félagsráðgjafastarfa í 
fjölmenningarsamfélagi. Nemendur öðlast yfirsýn yfir málefni innflytjenda, 
flóttamanna, hælisleitenda og mannsalsfórnarlamba. Fjallað verður um áhrif 
fjölmenningarsamfélags á starf félagsráðgjafa: áhrif búferlaflutninga á 
einstaklinga og fjölskyldur, stefnumótun ríkis og sveitarfélaga, réttindi og 
skyldur, mismunandi fjölskyldugerðir, gagnkvæma aðlögun, þjónustuúrræði, 
innlenda löggjöf og vinnuaðferðir í fjölmenningarfélagsráðgjöf. Einnig verður 
fjallað um íslenskar rannsóknir og stöðu þekkingar á sviðinu. Lögð er áhersla á 
að nemendur þekki og vinni með eigin viðhorf og rýni í umfjöllun fjölmiðla um 
málefni innflytjenda (Háskóli Íslands, e.d.). 
 



  

12 

Í hæfniviðmiðun námskeiðsins kemur meðal annars fram, eftir að nemandi lýkur 

námskeiðinu skuli hann geta nýtt þjónustu túlks á faglegan hátt (Háskóli Íslands, e.d.). 

 Rannsóknir hafa sýnt að félagsráðgjöf krefjist þess að þjálfa þurfi sérstaklega þá sem 

vinni með minnihlutahópum. Einnig var bent á að mikilvægt sé að stofnanir sem vinna mikið 

með erlendum skjólstæðingum eigi skjöl og eyðublöð þýdd á ýmsum tungumálum. Skortur á 

þýddum skjölum skapar fleiri störf fyrir starfsfólkið við að fylla þau út. Aðgangur að ýmsum 

skjölum á eigin tungumálum skjólstæðinga gæti verið góð úrlausn (Engstrom, Gamble og 

Min, 2009). 

 Í grein Hudelson og Vilper (2009) kemur fram að tungumálatakmarkanir verði oft mikil 

áskorun fyrir fagfólkið sem starfar á stofnunum sem vinna með minnihlutahópa. Einnig 

kemur fram að fjölmargar rannsóknir hafi sýnt fram á að gæði heilbrigðisþjónustunnar séu 

léleg þegar sjúklingar tala einungis erlend tungumál og þurfa á aðstoð að halda, og þá 

sérstaklega þegar næst ekki í túlk sem talar þeirra eigið tungumál. 

 Sýnt hefur verið fram á að fleiri villur koma upp þegar notast er við óþjálfaða túlka. 

Einnig er vitað að gæði þjónustunnar verður meiri, tilætluðum árangri verður frekar náð og 

ánægja skjólstæðinga verður meiri þegar fagfólk notar túlka á réttan hátt. Í sumum löndum 

eins og í Bandaríkjunum og Ástralíu, hefur réttur til aðgangs að túlkaþjónustu fyrir 

skjólstæðinga sem tala erlent tungumál verið staðfestur með lögum (Hudelson og Vilper, 

2009). 

 Lítið er vitað um túlkaþjónustu í Evrópu og aðeins fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

túlkaþjónustu innan heilbrigðiskerfa. Þótt þessar rannsóknir bendi til þess að viðfangsefnin 

séu svipuð og í Bandaríkjunum er samt sem áður margt sem er ólíkt í Evrópu hvað varðar 

notkun túlka. Í flestum löndum eru ekki gerðar kröfur um að einungis skuli notast við túlka 

sem hafa fengið þjálfun. Enn í dag hafa til dæmis sum lönd ekki aðgang að faglegri 

túlkaþjónustu og hún sem starfsgrein hefur lítið sem ekkert þróast í Bandaríkjunum 

(Hudelson og Vilper, 2009). Þörf er á fleiri rannsóknum sem snúa að 

tungumálatakmörkunum og einnig samskiptum fagfólks og skjólstæðinga vegna þessara 

erfiðleika, en viðhorf beggja aðila eru mikilvæg. 

 Ætla má að félagsráðgjöf sem starfsgrein sé í stakk búin til að vinna að málefnum 

innflytjenda, þar sem menntaðir félagsráðgjafar hafa heildarsýn að leiðarljósi í starfi. 

Félagsráðgjafar reyna ætíð að setja sig í spor skjólstæðinga með velferð þeirra í huga. 

Forsenda þess að ná því markmiði er að vera hæfur til að skilja aðstæður viðkomanda og 
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vera næmur fyrir mismunandi bakgrunni hvers og eins þegar kemur að ólíku þjóðerni, 

tungumáli og menningu. Öryggi fagmannsins og jákvæð starfsímynd hefur áhrif á gæði 

þjónustunnar sem veitt er og líðan skjólstæðings. Þegar skjólstæðingur upplifir skilning 

félagsráðgjafa í sinn garð skapast traust sem eykur öryggi beggja aðila. Næmi félagsráðgjafa 

fyrir fjölmenningarsamfélagi og ólíkum uppruna skjólstæðinga er forsenda árangurs í starfi 

hans á þessu sviði. Segja má að sérhæfð menntun fyrir félagsráðgjafa í fjölmenningu sé 

kostur fyrir samfélagið og gerir það að verkum að hægt sé að veita innflytjendum þjónustu 

við þeirra hæfi og í samræmi við lög. 
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2 Túlkaþjónusta 

 

Túlkur er fagaðili sem hefur vald á a.m.k. tveimur tungumálum og menningunni 

að baki þeim og sem er fær um að nota þá vitneskju til að túlka skilaboð á 

réttan og siðferðilegan (etisk) hátt milli tveggja einstaklinga sem ekki eiga 

sameiginlegt tungumál (Dönsk heimild í Velferðaráðuneytinu, 2011). 

 

Það hefur verið sagt að „[...] eina verkefnið sem [sé] erfiðara en að vinna með túlki [sé] að 

vera túlkur.” (Nikolas G. Barker, 1981). Saman gefur skilgreiningin og fullyrðing Barkers 

greinagóða mynd af starfi túlks.  

 Í skýrslu um túlkaþjónustu til innflytjenda, er fjallað um mikilvægi frekari menntunar 

túlka en lítil sem engin menntun er í boði (Velferðaráðuneytið, 2011). Nám í samfélagstúlkun 

sem var kennd við Hugvísindadeild Háskóla Íslands stendur ekki lengur til boða vegna 

fjárskorts. Einungis er túlkunarfræði í boði fyrir táknmálstúlka. Einnig kemur fram að 

„menntun“ túlka samanstandi af einu námskeiði sem er að jafnaði sex til átta klukkustundir, 

ásamt fræðslukvöldum sem túlkar fara á ef þeir sýna frumkvæði en þeim ber ekki skylda til 

þess. Að auki fá túlkar orðalista með fræðiheitum og hugtökum varðandi túlkun á þeim 

sviðum sem þeir starfa við, oftast á hugtökum eins og hjá lögreglu, fyrir dómi og í 

heilbrigðiskerfinu (Velferðarráðuneytið, 2011). Á námskeiðunum fer túlka- og 

þýðingarþjónusta Intercultural Iceland nákvæmlega yfir siða- og vinnureglur túlka ásamt 

framkomu þeirra. Hegðun túlks er æfð með hlutverkaleikjum og fram fer umfjöllun um 

álitamál sem upp koma við túlkun (Inter Cultural Iceland, e.d.). 

 Bent hefur verið á að ekki sé nóg fyrir túlka að hafa góða kunnáttu í þeim tungumálum 

sem túlkuð eru, heldur sé þekking á menningu þeirra sem túlkað er fyrir einnig mikilvæg. 

Fagkunnátta túlks felur meðal annars í sér verklega og fræðilega kunnáttu ásamt reynslu 

túlksins. Það er mikilvægt fyrir túlk að vita hlutverk sitt og að hann tilheyri fagstétt. Í þessu 

samhengi má segja að menningarhæfni sé ekki aðeins nauðsynleg fyrir félagsráðgjafa í starfi 

með fólki af erlendum uppruna, heldur er hún einnig hugtak sem faglegum túlki ber að hafa 

tilfinningu fyrir. Menningarnæmni má segja að sé sérstaða í starfi túlka, þar sem þjónustan er 

veitt fjölbreytilegum og ólíkum hópi skjólstæðinga (Ástríður Stefánsdóttir, 2007). 

 Siðareglur túlka (sjá fylgiskjal 3) sem settar voru fram af Fred Schalk fyrrum formanni 

félags túlka árið 2007 fjalla meðal annars um tilgang, skyldur og hlutverk túlka. Í reglunum 
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kemur fram að túlkur vinni með virðingu málsaðila að leiðarljósi. Túlkur skal vera 

fordómalaus gagnvart kynþætti, menningu, trúarbrögðum, aldri, kynferði og þjóðfélagsstöðu 

skjólstæðinga sinna. Í siðareglum félagsráðgjafa er fjallað um skyldur til að vísa máli frá sér til 

annars aðila ef fagmaður getur ekki borið faglega ábyrgð á og/eða treystir sér ekki til 

viðkomandi verks. Það sama gildir um túlkaþjónustu og er sérstaklega fjallað um það í 

siðareglum túlka. Hlutleysi er stór þáttur í starfi túlka og er það á ábyrgð túlks að blanda sér 

ekki í þær samræður sem fara fram. Túlkur gerir sér grein fyrir mikilvægi trúnaðar og er 

bundinn þagnarskyldu. Samkvæmt tíundu reglu í siðareglum túlka kemur fram að: ,,Við 

túlkun skal túlkur aðeins túlka, hann hefur ekki önnur verkefni en túlkun. Túlkurinn skal ekki 

fara út fyrir starfssvið sitt og honum ber að hafna öllum beiðnum um að vinna önnur störf en 

túlkunarstarfið.” Eins og félagsráðgjöfum, ber túlkum einnig skylda til að bæta, endurnýja og 

viðhalda þekkingu sinni og færni (Velferðaráðuneytið, 2011). 

 

 

2.1 Réttur til túlkaþjónustu 

Ástæður þess að kallað er til þjónustu túlks byggjast fyrst og fremst á tungumálaörðuleikum. 

Þegar einstaklingur er í þeim aðstæðum að honum hefur skapast réttur til túlks ber 

starfsmönnum stofnanna að virða réttinn. Dæmi um slíkar aðstæður eru meðal annars þegar 

sjúklingur þarf á heilbrigðisþjónustu að halda, einstaklingur verður vitni eða sakborningur og 

þarf að gefa skýrslu fyrir dómi eða hjá lögreglu. Þegar barn-og/eða foreldri þess þarf á 

túlkaþjónustu í viðtölum að halda í leikskólum, grunn- og framhaldskólum, þegar 

einstaklingur þarf á félagsþjónustu að halda og þegar einstaklingur er fangi og talar ekki 

íslensku.  

 Lögin sem koma inn á rétt fólks til túlkaþjónustu eru eftirfarandi: a) Lög um réttindi 

sjúklinga, b) Lög um meðferð sakamála, c) Lög um leikskóla, d) Lög um grunnskóla, e) Lög um 

framhaldskóla, f) Lög um fullnustu refsinga, g) Lög um útlendinga, h) Lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu, i) Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og j) Lög um meðferð 

einkamála og stjórnsýslulög (Velferðaráðuneytið, 2011). 

 Skýrasti rétturinn til túlks er innan laga um réttindi sjúklinga nr.74/1997. Greint er frá 

markmiðum laganna í 1. gr. En þar segir að tryggja eigi ,,[...] sjúklingum tiltekin réttindi í 

samræmi við almenn mannréttindi [...] gagnvart heilbrigðisþjónustunni” og að „óheimilt sé ,, 
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[...] að mismuna sjúklingum, á grundvelli kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 

kynþáttar, litarháttar…” sem og af öðrum ástæðum. Í 2. gr. sömu löggjafar er tekið fram að 

með meðferð sé átt við rannsókn, aðgerð eða aðra heilbrigðisþjónustu sem læknir eða annar 

heilbrigðisstarfsmaður veiti til að greina, lækna, endurhæfa, hjúkra eða annast sjúkling. Í 5. 

gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir: „[…] eigi í hlut sjúklingur sem ekki talar 

íslensku eða notar táknmál skal honum tryggð túlkun á upplýsingum samkvæmt þessari 

grein“. Landspítali-Háskólasjúkrahús (LSH) var stærsti kaupandi túlka og þýðingarþjónustu 

fyrir árið 2009. Samkvæmt upplýsingum frá Ríkiskaupum keypti LSH túlkaþjónustu það ár 

fyrir 15,9 milljónir. Það má segja að þar sem rétturinn er skýr sé þjónustan nýtt mest. Við 

þetta má bæta að í lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 er kveðið á um 

leiðbeiningarskyldur starfsmanna stofnunarinnar til bótaþega. Þar segir að í þeim tilfellum 

sem einstaklingur talar ekki íslensku þá er starfsmanni skylt að kalla til túlks. 

 Stjórnsýslulög nr. 37/1993 kveða á um rétt til túlkunar og skyldu stjórnvalda til að kalla 

til túlks. Í 13. gr. laganna um andmælarétt aðila máls segir að tryggja skuli túlkun til málsaðila 

sem skortir íslenskukunnáttu. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 hefur 

einstaklingur rétt á túlkaþjónustu ef hann talar ekki íslensku nægilega vel. Hér er um að ræða 

einstaklinga sem annað hvort eru vitni eða sakborningar, sem gefa skýrslu fyrir dómi eða hjá 

lögreglu. 

 Í lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 segir að fangi eigi rétt á túlki bæði þegar gerð 

er grein fyrir réttindum og skyldum hans í afplánun og í samskiptum við lögmann sinn ef þörf 

er á. Í lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála segir að kalla skuli til löggiltan dómstúlks 

þegar aðili sem gefur skýrslu fyrir dómi er ekki íslenskumælandi. Í lögum um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 segir að menn eigi rétt á túlkaþjónustu ef þeir eru 

ákærðir og skilji ekki ástæðurnar né þær sakir sem á þá eru bornar. Í lögum um útlendinga 

nr. 96/2002 segir að þegar um frávísun eða brottvísun útlendinga er að ræða skulu 

stjórnvöld gefa einstaklingi tækifæri til þess að geta tjáð sig á því tungumáli sem hann best 

kann. 

 Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 og lögum um grunnskóla nr. 91/2008 snýr 

rétturinn til túlkaþjónustu að þeim sem ekki tala íslensku þegar nauðsynlegt er að 

upplýsingar á milli foreldra og skóla skiljist. Í lögum um framhaldskóla nr. 92/2008 kemur 

fram að þjónustu þessa skal bjóða við móttöku nemenda, bæði nemendur og foreldrar eiga 

rétt á henni.  
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 Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kemur fram að skjólstæðingur 

hefur rétt til þátttöku í ákvarðanatöku í máli sínu og stjórnvöld þurfa að kalla til túlks ef 

skjólstæðingur talar ekki íslensku. Starfsfólk stofnana hefur því ekki heimild til að taka 

ákvarðanir af neinu tagi í málum er varða skjólstæðinga og því ber þeim ætíð að kalla til túlks 

ef viðkomandi talar ekki íslensku. 

  Það er óhætt að segja að íslensk löggjöf tryggi einstaklingum sem eru ekki 

íslenskumælandi rétt til túlks þegar þörf er á. Löggjöfin gefur það til kynna að þegar 

einstaklingur veikist sé réttur hans til túlks sterkastur. Þar sem lögin séu skýr hvað varðar 

réttindi einstaklinga til túlks er einnig mikilvægt að þeim sé fylgt eftir, starfsmenn stofnana 

vinni í samræmi við þau og kalli til túlks í viðeigandi aðstæðum. Félagsráðgjafar eru meðal 

þeirra sérfræðinga opinberra stofnana sem eiga að hafa þekkingu á lögum til þess að geta 

upplýst skjólstæðinga sína um þeirra réttindi og skyldur. Í reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldur félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi sérfræðileyfi nr. 1088/2012 kemur 

fram í 8. gr. um faglegar kröfur og ábyrgð félagsráðgjafa að þeir skuli: ,,[…] þekkja lög og 

reglugerðir sem gilda um heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisþjónustu, málefni fatlaðs fólks og 

önnur lög og stjórnvaldsfyrirmæli eftir því sem við á.” 

 

 

2.2 Gott flæði viðtals 

Í skýrslu velferðarráðuneytis (2011) er bent á að góð samvinna félagsráðgjafa og túlks sé leið 

að betri skilningi á réttindum skjólstæðinga í upphafi og ekki síst betri þjónustu sem þeim 

stendur til boða: ,,Það er ekki nóg að túlkurinn sé hæfur ef fagaðilinn (sérfræðingurinn) kann 

ekki að nota þjónustu hans”. Í skýrslunni hafa verið sett fram tíu ráð sem fagfólk getur haft í 

huga þegar notast er við túlkaþjónustu: 

1. Líttu á túlk sem brú á milli menningarheima og undirbúðu hann undir 

fundarefnið. 

2. Kynntu þér siðareglur túlka og þagnarskyldu. 

3. Skipuleggðu fyrirfram meginlínur samtalsins þannig að ljóst sé um hvað 

eigi að ræða og hver sé tilgangur samtalsins. Taktu tillit til þess að samtal með 

túlk tekur lengri tíma en samtöl á íslensku. 



  

18 

4. Byrjaðu helst samtalið með stuttri samantekt sem gefur yfirlit yfir hvað þú 

hafir hugsað þér að verði rætt og gefðu viðmælendum færi til að gera 

athugasemdir. 

5. Vertu ekki feimin(n) við að nýta líkamsmál til að leggja áherslu á mál þitt, 

viðbrögð þín og að umræðu sé lokið. Vertu nákvæmari í orðavali en þú átt venju 

til. 

6. Tjáðu þig á einfaldan og skýran hátt. Taktu tillit til túlksins því hann þarf að 

skilja þig og fá tíma til þess að flytja skilaboðin jafnóðum til þriðja aðila. 

7. Mundu að taka góð málhlé svo túlkurinn fái ráðrúm til að yfirfæra eða 

meðtaka það sem þú ert að segja. 

8. Mikilvægt er að þú snúir beint að nemanda og foreldrum og horfir í augu 

þeirra þegar þú talar. 

9. Horfðu beint á viðmælendur þína þegar þeir tala. Snúðu þér ýmist að 

túlknum eða viðmælanda eftir því hvor þeirra talar. 

10. Farðu yfir niðurstöður og upplýsingar sem komu fram á fundinum þannig 

að viðmælendur þínir séu sammála um hvað var sagt og ákveðið á fundinum. 

(Velferðaráðuneytið, 2011). 

Fyrsta ráðið segir til um að líta skuli á túlk sem tengilið menningarheima og að undirbúa skuli 

túlkinn fyrir fundarefnið. En samt sem áður kemur ekki fram hvort ræða skuli fundarefnið við 

túlkinn áður en viðtalið hefst. Fjórða ráðið segir að byrja eigi viðtalið með stuttri samantekt, 

sem feli í sér yfirlit yfir það sem um verður rætt (Velferðaráðuneytið, 2011). Þannig er bæði 

hægt að undirbúa túlkinn og skjólstæðinginn. 

 Það eru mikilvæg atriði varðandi skipulagningu viðtals með túlki sem skoða þarf fyrir og 

eftir að viðtalið hefur átt sér stað. Þau atriði stuðla að auknum samskiptum og betri skilningi 

milli fagfólks og skjólstæðinga. Áður en viðtalið hefst skal félagsráðgjafi fyrst og fremst láta 

túlk vita um markmið viðtalsins, hversu langan tíma hann áætlar að það geti tekið og einnig á 

hann að segja frá efni þess (Wiener og Rivera, 2004). Það má deila um það hvort leyfa eigi 

skjólstæðingi að upplýsa félagsráðgjafa og túlk um markmið viðtalsins og öðru sem kemur 

málinu við áður en viðtalið hefst. Það getur verið mikilvægt að upplýsa túlk um efni viðtalsins 

þegar um viðkvæmt mál ræðir sem erfitt er að tala um. Þegar túlkur hefur litla sem enga 

reynslu er það á ábyrgð þjónustuþega að setja trúnað í forgang þegar rætt er við túlk fyrir 

viðtalið, það er að gera vel grein fyrir trúnaði og ítreka hann. Það er túlkaþjónustufyrirtækið 
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sem ber ábyrgð á því að þjálfa og undirbúa túlka sem starfa innan fyrirtækisins fyrir starf 

þeirra á mismunandi vettvangi (Wiener og Rivera, 2004). 

 Bent hefur verið á að sérfræðingur þarf að taka skýrt fram að túlkur skuli ávallt biðja um 

nánari skýringu ef þörf krefur og aldrei túlka upplýsingar ef hann er ekki öruggur um að þær 

séu réttar. Upplýsingarnar sem túlkur fær í upphafi viðtals munu ryðja brautina að viðtalinu. 

Jafnframt veitir það sérfræðingi sjálfstraust til að stýra viðtalinu á þann hátt sem honum líkar 

og finnst nauðsynlegt til að mikilvægar upplýsingar komist til skila. Það verður að hafa í huga 

að sérfræðingur getur upplifað óöryggi og fundist hann missa vald yfir viðtalinu við það að 

geta ekki tjáð sig beint við skjólstæðinginn (Wiener og Rivera, 2004). 

 Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum á samskiptum og reynslu sjúklinga af ólíkum 

kynþætti og uppruna í tengslum við heilbrigðisþjónustu. Þátttakendur tilgreindu tvö 

meginatriði sem eru yfirleitt ekki tekin til greina þegar þættir sem hafa áhrif á ánægju 

sjúklinga eru kannaðir. Það er aðgengi að túlkaþjónustu, gæði túlka og viðhorf þjónustuaðila, 

meðal annars félagsráðgjafa og heilbrigðisstarfsfólks. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru 

að heilbrigðisstofnanir ættu að leitast við að ráða starfsfólk af ólíkum kynþætti og 

menningarbakgrunni. Jafnframt ættu þær að afla sér gagna um hvort ánægja sjúklinga standi 

í tengslum við kynþátt og uppruna eða hvort þeir hafi góðan aðgang að félagsráðgjafa eða 

túlki (Hicks, Tovar, Orav og Johnson, 2008). Höfundar greinarinnar leggja til að gera mætti 

stærri rannsókn með tilliti til öflun upplýsinga á eftirfarandi þáttum: 

1. hvernig læknar og annað starfsfólk heilbrigðisstofnana geti leitast við að 

skilja betur aðstæður sjúklinga af erlendum uppruna. 

2. hvernig hjúkrunarstofnanir geti aflað sér upplýsinga um áhrif kynþáttar og 

uppruna sjúklinga á umönnun þeirra. 

3. hvort aðgengi að félagsráðgjöfum og túlkum stuðli að aukinni ánægju 

sjúklinga með þjónustuna (Hicks, Tovar, Orav og Johnson, 2008). 

Starf túlka er flókið og viðamikið og er því óraunhæft að ætla túlki að standa jafnfætis 

heilbrigðisstarfsfólki (Hsieh í Brämberg og Sandman, 2012). Í sænskum viðmiðunarreglum 

um starf túlka í heimahjúkrun er lögð áhersla á að túlkur skuli vera hlutlaus. Hann skuli ekki 

blanda sér inn í umræðuna, ekki bæta neinu við, sleppa úr eða breyta því sem sagt er á 

meðan hann túlkar. Í rannsókn Kammarkollegiet frá árinu 2010 kom fram að þekking túlksins 

á málefninu eða þeim sem eiga í samræðum ætti ekki að koma í ljós í samtalinu og jafnframt 
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ætti hann ekki að vera talsmaður neins. Túlkurinn skal einnig virða trúnaðarregluna 

(Brämberg og Sandman, 2012). 

 Hjá alþjóðatúlkaþjónustunni á heilbrigðissviði í Bandaríkjunum gilda svipaðar 

starfsreglur. Þar er lögð áhersla á nákvæmni, hlutleysi og trúnað en þó tekið fram að 

túlkurinn eigi að vera á varðbergi gagnvart menningarlegum mismun milli aðila, einnig 

mismun sem varðar kynþátt og leitast við að skilja þá menningarheima sem þar eigast við. 

Einnig skuli aðilar viðkomandi stofnana upplýsa starfsmenn um möguleikann á 

menningarlegum árekstrum á sama tíma og tekið er fram að hlutverk og verkaskipting milli 

hlutaðeigandi aðila skuli vera skýrt svo forðast megi hagsmunaárekstra. Hafa skal 

menningarnæmni að leiðarljósi og virða viðtekin gildi þjóðfélagsins, menningarlegan mismun 

og almenna kurteisi í samskiptum. Verkaskiptingin milli túlks og sérfræðings þarf að vera 

skýrt afmörkuð. Túlkurinn þýðir aðeins það sem sérfræðingur segir og leyfir sér ekki að 

„laga” samtalið nema í þeim tilfellum þegar um ræðir augljósan misskilning vegna 

menningarmismunar. Þegar túlkur lendir í þeim aðstæðum á hann að láta sérfræðing vita ef 

hann telur sig þurfa að koma sínu fram. Þetta eru atriði sem velta á samvisku túlksins og 

erfitt er að sjá fyrir eða skilgreina fyrirfram (Brämberg og Sandman, 2012). 

 Schapira, Vargas, Hidalgo o.fl. (2008) segja að ljóst sé að vaxandi fjöldi innflytjenda 

muni auka þörf fyrir túlka í framtíðinni. Vel þjálfaðir túlkar miðla réttum upplýsingum á 

réttum tíma en gæta þess jafnframt að særa ekki menningar- eða trúarvitund fólk. Jafnframt 

segja þeir, að til þess að samskiptin geti orðið sem auðveldust þurfa sérfræðingar að geta 

treyst því að túlkurinn miðli greiningu þeirra og áætlun um meðhöndlun á réttan hátt, skýri 

misskilning sem hugsanlega gæti komið upp og auðveldi skýrslugerð milli starfsmanna ef svo 

ber undir. Mikilvæg atriði eru meðal annars: 

1. Heilbrigðisstarfsmaður og sjúklingur eiga að geta viðhaldið augnsambandi 

á meðan viðtalinu stendur. 

2. Bæði heilbrigðisstarfsmaður og sjúklingur ættu að nota stuttar setningar 

sem lausar eru við slangur heilbrigðisstéttarinnar eða erfið fagorð. 

3. Biðja skal sjúklinginn um að endurtaka það sem hann skildi og láta túlk 

þýða „til baka“ það sem hann sagði við sjúklinginn, en það eru til góð tæki til 

þess að kanna nákvæmni þýðingarinnar og fullvissa sig um að sjúklingur hafi 

skilið það sem sagt var (Schapira o.fl., 2008). 
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Tungumál, menning, lífsskoðanir og lífsreynsla móta sýn einstaklingsins á lífið og tengsl 

hans við heiminn. Án tungumáls er erfitt að stofna til árangursríks sambands við 

sjúklinga og án þess getur sjúklingurinn ekki tjáð áhyggjur sínar við heilbrigðisstarfsfólk. 

Við bestu hugsanlegu aðstæður getur túlkur sem hlotið hefur þjálfun til starfa í 

heilbrigðisþjónustu stuðlað að bata sjúklings með því að fara eftir reglum túlka og 

stofnað til góðs sambands milli sjúklings og læknis sem nauðsynlegt er í allri heildrænni 

meðhöndlun (Schapira o.fl., 2008). 

 Tungumálið er það tæki sem gerir fagaðilum kleift að eiga samskipti við sjúklinga 

sína, komast að greiningu á vandamálum þeirra og áhyggjum svo að læknir geti valið 

rétta meðferð. Tjáskipti eru einnig nauðsynleg til þess að læknir eða annar 

heilbrigðisstarfsmaður geti öðlast skilningssamband við sjúkling, og þetta getur aftur 

orðið að mikilvægum þætti í bata sjúklings (Wiener og Rivera, 2004). 

 

 

2.3 Hindranir í viðtölum með túlkum 

Erfitt getur verið að gera grein fyrir ástæðum þess að heilbrigðisstarfsmaður/sérfræðingur 

kýs að veita viðtal án þess að kalla til túlks þegar hans er þörf. Ástæður þess geta verið að 

starfsmanni finnist það taka of langan tíma að kalla á eftir túlki, eða að það sé hægt að veita 

þjónustu á fullnægjandi hátt án túlks. Mögulega getur heilbrigðisstarfsmaður tekið þá 

ákvörðun að málið sé of viðkvæmt eða að túlkur gæti komið í veg fyrir að samskiptin verði 

árangursrík. Í rannsókn (Wiener og Rivera, 2004) þar sem viðtöl voru tekin upp við bæði 

sjúklinga og heilbrigðisstarfsmenn og gerðar upptökur af samtölum sjúklinga við starfsmenn 

heilbrigðisþjónustu, kom í ljós að enginn af ofangreindum rökstuðningi stenst í 

raunveruleikanum. Annað atriði sem menn gætu haft áhyggjur af er kostnaður, með því að 

nota túlk eykst kostnaður heilbrigðisstofnana. Þó hefur verið sýnt fram á að hið gagnstæða 

er raunin (Nurs, Manage, 1988; Drennan, 1996 í Wiener og Rivera, 2004). 

 Í grein eftir Kriz og Skivenes (2009) eru verkefni félagsráðgjafa skoðuð sem starfa hjá 

barnaverndarstofu við fjölskyldur í minnihlutahópum í Noregi og Englandi. Þar sem 

fjölskyldur hafa lítil sem engin tök á tungumáli landsins, þá krefst starf félagsráðgjafa meiri 

vinnu. Tekin voru 53 viðtöl sem samanstóðu af opnum spurningum til félagsráðgjafa um 

hvort munur sé á vinnu þeirra eftir því hvort fjölskyldur séu af erlendum uppruna og tali ekki 
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tungumál landsins eða þá á fjölskyldum sem tala tungumálið. Niðurstaða rannsóknarinnar 

sýndi að félagsráðgjafar töldu vinnu við notendur af erlendum uppruna erfiða. En með 

túlkaþjónustu tekur lengri tíma að taka viðtöl og þar af leiðandi töpuðu þeir tíma, misstu af 

mikilvægum upplýsingum og traust skjólstæðinga til þeirra dvínaði. Blæbrigði í tungumáli 

geta aukið hættu á vafa í samskiptum félagsráðgjafa og skjólstæðings og er þá nauðsynlegt 

að túlkurinn þekki blæbrigði tungumálsins til að koma í veg fyrir misskilning. Varla fannst 

marktækur munur á löndunum tveimur, þrátt fyrir að talið sé að England hafi meiri reynslu á 

því sviði að starfa með erlendum fjölskyldum. Það kom í ljós að fjölskyldur sem tilheyra 

minnihlutahópum eiga í meiri hættu á að misskilja upplýsingar og verða af þjónsutu vegna 

erfiðleika sem koma upp þegar notast er við slæman túlk.  

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má draga saman eftirfarandi atriði í vinnu 

félagsráðgjafa og túlka sem gætu skilað sér í bættri þjónustu til skjólstæðinga af erlendum 

uppruna: a) Þjálfun félagsráðgjafa við að vinna með túlkum, b) Ábyrgð túlka á siðferðislegum 

atriðum/þáttum í vinnu, c) Kennslu af hálfu sveitarfélaga á sértækum aðferðum sem geta 

minnkað hindranir og takmarkanir fyrir minnihlutahópa til að nálgast þjónustuna og d) Að 

virkja barnaverndastofnun til að takast á við áskoranir sem verða vegna tungumálaerfiðleika 

þegar unnið er með fjölskyldur af erlendum uppruna (Kriz og Skivenes, 2009). 

 Í skýrslunni „Hver stendur vörð um réttindi og öryggi sjúklinga?“ kemur meðal annars 

fram að: ,,[…] heilbrigðisþjónusta í landinu veitt undir mismunandi rekstrarformi.” Hér koma 

til opinberar stofnanir, einkareknar læknastofur (eða aðrar stofnanir) með 

kostnaðarþátttöku ríkisins og loks einkareknar læknastofur sem eru án beinnar aðkomu og 

greiðsluþátttöku ríkisins. Þó rekstrarformið sé mismunandi gilda sömu lög og reglur um 

fjölmargt sem þjónustuna varðar, svo sem um gæði, skráningu og eftirlit. Viðamikil starfsemi 

á öllum þremur stöðum gefur tilefni til athugunar og samanburða“ (Velferðarráðuneytið, 

2012). Ekki er minnst á túlkaþjónustu í þessari skýrslu og óljóst er hvort munur sé á 

réttindum til túlks og þar af leiðandi kostnaði vegna hans á einkastofnunum og stofnunum 

sem eru rekin á vegum ríkisins. 

 Ástríður Stefánsdóttir (2007) varpar ljósi á þann vanda í íslenskri heilbrigðisþjónustu 

sem hætta er á að skapist þegar heilbrigðisstarfsfólk metur og ákveður sjálft hvort 

sjúlkingurinn tali nógu góða ensku eða íslensku og óþarfi sé að kalla til túlks. Hún leggur 

áherslu á að virða eigi ósk skjólstæðings um túlk og einnig að læknar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk séu ekki í aðstöðu til að meta í hvaða tilfellum sjúklingur skilur og skilur 
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ekki. Ástríður kallar þá stöðu sem myndast þegar til dæmis túlkur og sjúklingur eða læknir og 

túlkur hefja samræður án þess að túlka það sem fram fer á milli þeirra í viðtali 2:1 eða tveir á 

móti einum. Í slíkum tilfellum skapast hætta á því að sjúklingurinn upplifi utanveltu og 

niðurlægingu í sinn garð. Túlkur sem tekur yfir samtalið eða fer að ræða við lækni án þess að 

túlka það fyrir sjúklingnum er í raun og veru að setja sjúklinginn í stöðu óvirka þolandans í 

stað fullgilds þátttakanda (Ástríður Stefánsdóttir, 2007). 

 Þegar heilbrigðisþjónustan er metin þá er gjarnan stuðst við þrjá meginþætti sem Barak 

o.fl. tilgreindu í riti Páls Biering, Lindu Kristmundsdóttur, Helgu Jörgensdóttur og Þorsteini 

Jónssyni frá árinu 2006. Þeir eru: uppbygging (e. structure) þjónustunnar, sú þjónusta sem 

veitt er (e. process) og útkoma eða árangur (e. outcome) þjónustunnar. Á undanförnum árum 

hefur fylgi þeirrar skoðunar vaxið. Við mat á heilbrigðisþjónustu ætti að taka aukið tillit til 

sjónarmiða þeirra sem þjónustunnar njóta. Hefur þar gjarnan verið stuðst við mælikvarða 

sem nefndur er sjúklingaánægja (e. patient satisfaction) (Páll Biering o.fl., 2006). 

 Í skýrslu velferðarráðuneytis (2001) er bent á að mikilvægt sé fyrir fagaðila sem nota 

þjónustu túlka að láta vita ef það er ekki ánægt með hana og tilkynna það til 

túlkaþjónustufyrirtækisins. Þetta er meðal annars gert þegar misskilingur eða mistök hafa átt 

sér stað í vinnu túlks. Með því að tilkynna um óánægju vegna túlkunnar má hugsanlega 

fyrirbyggja að sömu mistök komi upp í framtíðinni. Þannig er unnið að því að laga, breyta og 

bæta, í stað þess að fagaðili og sjúklingur þurfi að sætta sig við ófullnægjandi þjónustu.  
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3 Aðferð 

Í rannsókninni var notuð ákveðin aðferð gagnaöflunar sem hjálpar til við að fá þátttakendur 

til að lýsa upplifun og reynslu sinni og gera það með sínum eigin orðum. Fjögur hálfstöðluð 

viðtöl (e. semistandardizes interviews) voru tekin fyrir þessa rannsókn. Notast var við 

viðtalsvísi (sjá fylgiskjal 1) (Berg, 2009). Stundum kemur að því að breyta þarf eða bæta við 

spurningum fyrir viðtal. Viðtalsvísir inniheldur þau atriði sem rannsakandi vill ná fram en ekki 

endilega beinar spurningar (Helga Jónsdóttir, 2003). Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research methods) henta vel þegar skoðaðar eru upplifanir og reynsla 

þátttakenda og þessi rannsókn var unnin með þeirri aðferð (Berg, 2009). Þema eða hugtök 

lýsa útkomu eigindlegra rannsókna. Ekki er hægt að nota tölulegar upplýsingar eins og í 

megindlegum rannsóknum til samanburðar á því sem er sameiginlegt í reynslu og upplifun 

þátttakenda (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki 

leitað eftir hreinum sannleika eða alhæfingum líkt og gert er með megindlegum aðferðum 

enda er algengt að til skoðunar séu viðhorf og reynsla fólks (Esteberg, 2002). 

 

 

3.1 Undirbúningur og framkvæmd 

Söfnun gagna fór fram með viðtölum í janúar og febrúar 2013. Leitað var eftir viðmælendum 

sem starfa sem félagsráðgjafar innan velferðarþjónustunnar og hafa reynslu af vinnu með 

túlkum. Áhugi skapaðist fyrir því að heimsækja ákveðna staði innan velferðarþjónustunnar 

og leitast var eftir því að finna félagsráðgjafa sem voru starfandi þar og höfðu þessa reynslu. 

Leiðbeinandinn tilgreindi þá viðmælendur sem komu til greina og í framhaldi hafði 

rannsakandi samband við þá og áhugi þeirra til þátttöku í rannsókninni kannaður. Eftir þá 

könnun samanstóð úrtakið af fjórum félagsráðgjöfum sem tilbúnir voru til þátttöku. 

Rannsakandi valdi í samráði við þátttakendur stað og stund sem hentaði þeim fyrir viðtal. 

Allir viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 2) áður en viðtalið hófst. Í 

flestum tilvikum hitti rannsakandi viðmælendur innan tveggja vikna frá því haft var samband 

við þá. 
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3.2 Þátttakendur  

Rannsóknin byggir á viðtölum við fjóra einstaklinga sem hafa lokið starfsréttindanámi í 

félagsráðgjöf og starfa sem félagsráðgjafar í velferðarþjónustunni. Einnig hafa þeir reynslu af 

því að hafa unnið með túlkum. Þátttakendur voru valdir markvisst. Með markvissu úrtaki (e. 

purposive sampling) velur rannsakandi úrtak sem hentar markmiði rannsóknarinnar, 

viðmælendur eru þá valdir með tilliti til þess sem rannsaka á (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlson, 2003). 

Viðmælendur voru fjórir eins og áður kom fram og gervinöfn þeirra eru: María 

Pétursdóttir, Anna Ólafsdóttir, Hildur Jónsdóttir og Soffía Antonsdóttir. 

 

 

3.3 Gagnasöfnun  

Tekin voru fjögur viðtöl við félagsráðgjafa í febrúar 2013. Í öllum tilvikum var farið á 

vinnustaði félagsráðgjafa. Viðtölin tóku allt frá 30 mínútnum upp í 50 mínútur. Val á aðferð 

til gagnasöfnunarinnar byggir fyrst og fremst á því að viðtal er oft og tíðum öflugasta 

aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar eru fram. Auk viðtalanna var 

gögnum safnað sem talin voru tengjast viðfangsefninu. Í öllum rannsóknarverkefnum er það 

lykilatriði að styðjast við vel útfærðan grunn. Þá er átt við að rannsakandi hafi valið og 

skilgreint þau hugtök og sjónarhorn sem hann ætlar að vinna út frá (Kristín Björnsdóttir, 

2003).  

 

 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki. Eins og áður kom fram þá voru öll viðtöl 

tekin upp á vinnustöðum félagsráðgjafanna og fóru fram á vinnutíma þeirra. Í viðtölunum var 

notast við viðtalsvísi til stuðnings. Viðtalsvísir innihélt fyrirfram ákveðnar spurningar og 

hugmyndir til að spyrja viðmælendur sem hjálpuðu við að fá skoðun þeirra á efninu, viðhorf 

og upplifun. Viðtölin voru afrituð orðrétt og að lokum eytt. Nöfnum viðmælenda var breytt, 

viðtölin voru dulkóðuð og staðháttum ásamt öllu sem leitt gæti til þess að einstaklingur 

þekktist var breytt. Frumgreining gagnanna hófst við afritun viðtalanna en þá voru skráðar 

athugasemdir rannsakanda. Hugleiðingar voru dregnar saman eftir hverja afritun. Aðferð 
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grundaðrar kenningar (e. grounded theory) var notuð við greiningu gagnanna. Grunduð 

kenning er rannsóknarsnið sem grundavallast af fengnum gögnum. Opin kóðun felst í því að 

lesa gögnin mörgum sinnum frá upphafi til enda þangað til fullnægjandi þekking fæst. Þá er 

lögð áhersla á að uppgötva mikilvæga þætti og finna sameiginleg og ólík mynstur. Þegar 

þema er flokkað verður rannsakandi að geta lagt frá sér allar fyrri hugmyndir og viðhorf um 

málefnið og aðeins horft á textann og það sem þar kemur fram, annars er hætta á að hann 

hafi ósjálfrátt áhrif á niðurstöður (Esteberg, 2002). Markviss kóðun felst í því að lesið er út frá 

einu þema eða kóðunarflokki. Með markvissri kóðun í huga voru gögnin svo lesin línu fyrir 

línu og áhersla lögð á þau meginþemu sem fundust í gegnum opna kóðun. Meðfram 

greiningunni voru unnar hugleiðingar þar sem tekin voru saman þau þemu sem komu í ljós 

með úrvinnslu gagnanna. Að lokum voru dregin fram þrjú meginþemu og eitt undirþema sem 

helst voru lýsandi fyrir niðurstöður viðtalanna. 

 

 

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Þeir sem vinna að rannsóknum um tilfinningar og upplifanir fólks komast fljótlega að því að 

rannsakandinn sjálfur er áhrifamikið rannsóknartæki. Í upphafi rannsóknar vöknuðu nokkrar 

efasemdir um ýmsa þætti sem snéru að fræmkvæmd rannsóknarinnar ásamt tilteknum 

siðferðislegum þáttum. Þar sem rannsakandi hefur unnið sem túlkur kom það til umhugsunar 

hvort sú reynsla gæti orðið til góðs eða ills. Í viðtölunum kom í ljós að sú reynsla gerði það að 

verkum að rannsakandi þurfti að leggja sérstaka áherslu á það að gæta hlutleysis og taka ekki 

afstöðu varðandi það sem viðmælendur sögðu. 
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4 Viðhorf og reynsla félagsráðgjafa af túlka 

Af orðum félagsráðgjafa að dæma gerir aukin notkun túlka í viðtölum það að verkum að þeir 

öðlast meira öryggi og reynslu. Upplifun og reynsla félagsráðgjafa af þjónustu túlka var bæði 

jákvæð og neikvæð. Allir viðmælendur voru með skýra sýn frá reynslu sinni, en þeir voru 

sammála um að það væri mikil tækni að nota túlk. Það virðist vera raunin að félagsráðgjafar 

leggi áherslu á mikilvægi túlkaþjónustu og telji gott samstarf milli sín og túlka skipta 

meginmáli. 

 Einn félagsráðgjafinn talaði um mikilvægi reynslu og þjálfunar til þess að öðlast færni í 

að nota túlk í viðtali og sagði: 

Sko, ég hef ágætis reynslu af því að vinna með túlkum, ég lít svolítið á það sem 
þjálfunaratriði, maður venst þessu. Það var skrítið fyrst þegar maður byrjaði , 
nú er ég búin að nota túlka mikið í minni vinnu með notendum. Þannig er ég 
mjög örugg með að nota túlka og mér finnst þetta bara spennandi. Það er þetta 
samspil milli mín og túlksins sem skiptir máli. Ég finn að ég geri meiri og meiri 
kröfur til túlks, til dæmis að hann sé faglegur, það skiptir mjög miklu máli. 

 
María Pétursdóttir, talaði um mikilvægi túlkaþjónustu og sagði að sú þjónusta væri forsenda 

þess að félagsráðgjafinn gæti nálgast skjólstæðing sem talar ekki íslensku. Hún sagði: 

Ef ég er ánægð með þjónustu túlks, þá finnst mér frábært að vinna með honum. 
Mér finnst þetta ofboðslega gott vinnutæki og það er líka algjör forsenda þess 
að ná til notenda, þetta er alveg ofboðslega mikilvægt í vinnu og er 
grundvallaratriði í faglegri vinnu. Gott samspil skiptir svo miklu máli. 

 
Soffía Antonsdóttir hafði sömu skoðun og María Pétursdóttir, um að öryggi og ánægja af 

túlkaþjónustu aukist með tímanum. Einnig taldi Soffía túlkaþjónustu mikilvæga og jafnvel 

nauðsynlega í viðtölum við skjólstæðinga af erlendum uppruna. Hún sagði: 

Túlkaþjónusta er fyrst og fremst nauðsynleg. Þegar maður talar við fólk sem er 
til dæmis spænskt, pólskt, rússneskt eða kínverskt þá skiljum við ekki hvort 
annað. Þegar það er ekki hægt að grípa í enskuna að þá er notkun túlks 
nauðsynleg. En svo ef við tölum um upplifunina sjálfa að þá er hún rosalega 
misjöfn. Túlkarnir eru jafn mismunandi eins og starfsfólkið er misjafnt. Þetta 
verður oft svo rosalega erfitt í viðtölum og þar skipta túlkarnir rosalega miklu 
máli. Túlkar eru algjörlega nauðsynlegir og því lengur sem þú ert búin að vera í 
þessu, því öruggari ertu. 

 

Á sama máli talaði Anna Ólafsdóttir um reynslu sína og taldi hún mikilvægt að báðir aðilar 

væru faglegir í sínu starfi. Einnig nefndi hún ákveðið fyrirtæki sem veitir túlkaþjónustu sem 

hún kýs að nota, því túlkar þess fyrirtækis hafa gert það að verkum að upplifunin verði góð: 
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Mín upplifun af notkun túlka hefur verið bæði jákvæð og neikvæð, það er 
rosalega mikil tækni að hafa túlk í viðtali. Upplifunin held ég að fari mikið eftir 
því hversu góður túlkurinn er og hversu góður félagsráðgjafinn er í því að skilja 
hlutverkin milli sín og túlksins ásamt því að skilja að þeirra samstarf snúist um 
þriðja aðilann sem er skjólstæðingurinn. 

 
Reynsla Hildar Jónsdóttur af túlkaþjónustu var misjöfn, en byggðist á því hversu góður 

túlkurinn væri. 

Sko, upplifun getur verið bæði góð og slæm og það fer eftir því hvernig túlkurinn 
er, ef þú ert með góðan túlk sem er bara þetta millistykki þá er það bara mjög 
fínt. Og skjólstæðingurinn er þá sérstaklega öruggari, hann skilur hvað ég er að 
segja og hann getur komið því frá sér sem hann vill og því er mjög gott að hafa 
góðan túlk. 
 

Segja má að upplifun félagsráðgjafa með túlka í viðtölum fari eftir því hversu góður og 

faglegur túlkurinn sé. Reynsla þeirra af slíkri vinnu getur verið jákvæð eða neikvæð og öryggi 

félagráðgjafa með að nota túlk, eykst með tímanum. Anna Ólafsdóttir sagði: 

Það hefur gengið mjög vel að nota túlka og verður bara betra og betra með 
tímanum. Túlkarnir eru alltaf svo jákvæðir en það er líka kannski af því að ég er 
orðin öruggari í að nota þá. 
 

Af viðtölunum að dæma við félagsráðgjafana mátti sjá að þeim þótti áhugavert að hugleiða 

og fjalla um reynslu sína af notkun túlka. Allir nefndu þeir að upplifunin væri bæði góð og 

slæm, en þeir einbeittu sér frekar að því jákvæða við notkun túlka í vinnu sinni með 

skjólstæðingum. Þrír viðmælendur af fjórum, voru almennt jákvæðir gagnvart því að nota 

túlka í viðtölum, upplifðu ánægju og gleði yfir þessu svokallaða tæki sem gerði þeim kleift að 

nálgast skjólstæðinga sína af erlendum uppruna betur. Aðeins einum viðmælenda þótti það 

þvingandi að hafa túlk í viðtali, en þrátt fyrir þá upplifun var hann almennt jákvæður í garð 

túlkaþjónustu og virtist gera sér grein fyrir mikilvægi hennar. Það að geta treyst á túlk skiptir 

gríðarlega miklu máli og er lykill að góðri samvinnu. Félagsráðgjafar sækja mikið í túlka sem 

þeir þekkja og geta treyst. Trúnaður og þagnarskylda er mikilvægur þáttur í þessari vinnu. 

Allir viðmælendurnir töluðu um traust til túlka sem eykur öryggi félagsráðgjafa og 

skjólstæðinga og hjálpar til við að ná tilætluðum markmiðum viðtalsins. María Pétursdóttir 

komst svo að orði: 

Mér finnst það voðalega gott að vera ánægð með túlkinn. Þá hef ég ákveðnar 
óskir og segi að ég vilji fá einhvern ákveðinn túlk því samvinna mín með honum 
hafi áður gengið vel. Ef hann er laus þá vil ég gjarnan fá hann. 
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Soffía Antonsdóttir var sammála því að alltaf væri best að panta túlk sem hafi komið áður og 

sýnt gott samstarf. Hún sagði: 

Flestir túlkar eru mjög fínir en maður notar sömu túlkana mjög mikið. Þegar 
maður hringir og pantar túlk biður maður gjarnan um sama túlk og maður fékk 
síðast þegar maður hefur verið ánægður með túlkinn. Stundum man ég ekki 
nafnið á túlkinum en geng þá langt í því að gera mitt besta til að lýsa honum 
fyrir starfsmanni viðkomandi túlkaþjónustu, hvort sem það er gert með því að 
lýsa útliti viðkomandi, klæðaburði, móðurmáli eða einhverju öðru sem einkennir 
hann.  
 

Annar viðmælandi lýsti sömu skoðun og Soffía Antonsdóttir: 

Maður hefur heyrt góða og slæma hluti um ákveðin túlkaþjónustufyrirtæki og er 
maður því mjög meðvitaður um það þegar maður er að panta túlk. Það skiptir 
einnig máli að viðkomandi skjólstæðingur geti treyst sér til að ræða mál sín í 
viðtalinu við félagsráðgjafann í gegnum þriðja aðilan sem er túlkurinn því hann 
er mögulega eistaklingur sem hann getur hitt utan þeirra viðræðna úti á götu. 
Traust milli skjólstæðings og túlks þarf því líka að skapast og þá skiptir máli að 
félagsráðgjafinn velji túlk sem er faglegur og góður.  
 

Hildur Jónsdóttir tók í sama streng og sagði: 
 

Oftast er þetta þannig að það kemur alltaf sami túlkurinn í hvert mál 
skjólstæðingsins frá upphafi til enda. 
 

Það kom skýrt fram í viðtölunum að viðmælendurnir væru hver um sig með ákveðið 

túlkaþjónustufyrirtæki sem þeir notuðu mest þegar þá vantaði túlk í viðtal. Ástæðan er sú að 

þeir leggja mikið traust á fyrirtækin sjálf og að þau sjái um að þjálfa sína túlka á faglegan 

hátt, í vinnu, með skjólstæðingum og fagfólki. Allir viðmælendurnir töluðu um að ,,góður 

túlkur sé faglegur túlkur“. Þeim þótti gott að geta leitað til sömu fyrirtækjanna og fengið 

góða þjónustu á réttum tíma. Félagsráðgjafar geta einnig í öllum tilfellum látið 

túlkaþjónustufyrirtæki vita ef um óánægju ræðir, vegna viðkomandi túlka eða komið sínum 

óskum á framfæri. 

María Pétursdóttir sagði: 

Ef það eru einhverjar sérstakar óskir að þá tala ég beint við 
túlkaþjónustufyrirtækið og þann sem heldur utan um það og ef ég hef 
einhverjar óskir að þá kem ég þeim til skila. Stundum hef ég sagt við túlk að 
hann þurfi að æfa sig betur og hringi svo í framhaldinu í fyrirtækið sem hann 
vinnur hjá og læt vita af því. Stundum hringja líka fulltrúar 
túlkaþjónustufyrirtækja og spyrja hvernig samstarfið hafi gengið með 
viðkomandi túlkum. Ég náttúrulega er að versla við ákveðið 
túlkaþjónustufyrirtæki af þeirri ástæðu að ég finn að þar er fagmennskan að 
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leiðarljósi. Því finnst mér við hæfi að láta vita ef túlkurinn er ekki hæfur og það 
hef ég gert. 
 

Anna Ólafsdóttir ræddi einnig um mikilvægi þess að tilkynna til túlkaþjónustu fyrirtækisins ef 

óánægja kemur upp varðandi túlka: 

Ef ég hef pantað túlk hjá túlkaþjónustufyrirtækinu sem ég er ekki ánægð með 
finnst mér mikilvægt að hringja eftir viðtalið í fyrirtækið og láta vita um 
óánægju mína. Þjónustan er mjög dýr og ef maður hefur pantað túlk og upplifir 
svo að tíminn sem maður er að borga fyrir hafi ekki nýst vel er sjálfsagt að láta 
vita. 
 

Anna Ólafsdóttir talaði einnig um mikilvægi fagmennsku í eftirfarandi samhengi: 

Ef túlkur er faglegur að þá getur viðtalið bara orðið þannig að það sé eins og við 
séum bara að tala saman, ég og skjólstæðingurinn. 

 
Með fagmennsku í huga, lagði Hildur Jónsdóttir áherslu á mikilvægi þess að ná góðu flæði í 

samtalið, án þess að túlkurinn væri þátttakandi í samtalinu: 

Maður leggur ákveðið traust á túlkaþjónustufyrirtækið, það er að segja að þar 
ríki þagnarskylda og að það sé búið að þjálfa sína túlka vel í því að vera þetta 
millistykki. Það er ekki nóg að túlkur kunni bara tungumálið sem skjólstæðingur 
talar. 
 

Að sögn félagsráðgjafanna er samstarf þeirra við þau túlkaþjónustufyrirtæki sem þeir nota 

gott. Þeir eru almennt ánægðir með að geta fengið til sín þann túlk sem óskað er eftir og á 

réttum tíma, sérstaklega þegar um neyðarmál er að ræða og bregðast þarf hratt við. Þá er 

gott ef túlkur getur komið með skömmum fyrirvara. Soffía Antonsdóttir nefndi sérstaklega: 

Það getur verið alveg ótrúlegt hversu fljót túlkaþjónusta bregst við þegar upp 
koma neyðartilfelli og hefur það gengið vel að fá túlkaþjónustu með litlum 
fyrirvara. Aðgengi að túlkum er því mjög gott. 
 

Ánægja og góð upplifun félagsráðgjafa af túlkaþjónustu fer eftir því hversu mikla reynslu þeir 

hafa af því að nota túlka í viðtölunum. Af viðtölunum má draga þá ályktun að upplifun 

félagsráðgjafa af notkun túlka í viðtölum með skjólstæðingum af erlendum uppruna sé ferli 

sem er keðjuverkandi. Ástæða þess er sú að því meiri reynslu sem félagsráðgjafar hafa af því 

að nota túlka í viðtölum, því meira öryggi öðlast þeir sem verður til þess að upplifun þeirra af 

þessari vinnu verður betri og jákvæðari. Viðmælendur voru allir á einu máli um mikilvægi og 

nauðsyn túlkaþjónustu og töldu hana forsendu þess að nálgast skjólstæðinga sína sem tala 

ekki íslensku. Traust og fagmennska túlka er það sem félagsráðgjafar sækjast eftir þegar 
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kemur að vali á túlkaþjónustufyrirtæki. Einnig lögðu allir viðmælendur áherslu á að það væri 

ábyrgð fyrirtækisins að þjálfa túlkana á faglegan hátt. Mikil ánægja ríkti á meðal viðmælenda 

með að geta pantað þann túlk sem óskað væri eftir og á réttum tíma, jafnvel þegar um væri 

að ræða lítinn fyrirvara. Þeir voru einnig sammála um það að leita ætti tafarlaust til 

túlkaþjónustufyrirtækisins, ef um óánægju væri að ræða vegna túlks og einnig til að koma 

óskum sínum á framfæri. Félagsráðgjafar leggja mikið traust á túlkaþjónustufyrirtækin og 

virðast bera mikla virðingu fyrir þeim. 

 

 

4.1 Hindranir og mistök  

Þrátt fyrir að vinna félagsráðgjafa með túlkum gangi almennt vel, þá nefndu allir 

viðmælendur svipaða hluti sem fara oftast úrskeiðis í viðtölum. Soffía Antonsdóttir nefndi til 

dæmis að suma túlka skorti íslenskukunnáttu og sagði: 

Ég var með túlk einu sinni sem ég fór að hafa áhyggjur af […] það var bara 
þannig að hún talaði ekki neitt. Þetta var undarlegt og það verður oft svo skrítið 
þegar fólk er ekki alveg með tungumálakunnáttuna, það er að segja ekki alveg 
með íslensku á hreinu. 

 
Hildur Jónsdóttir talaði út frá sinni reynslu, um mikilvægi þess að túlkar hefðu vit á 

fræðilegum hugtökum sem notuð eru í hennar vinnu með skjólstæðingum. Einnig nefndi hún 

þær afleiðingar sem verða þegar túlkur brýtur trúnað og sagði: 

Svo hefur það gerst til dæmis að túlkar eru bara ekki nógu góðir. Þeir kunna ekki 
til dæmis þetta fræðilega mál sem við erum að nota hérna, hugtök og fleira. 
Þetta getur verið mjög vont … maður hefur heyrt sögur af því að túlkar séu að 
brjóta trúnað og það er mjög alvarlegt. Þetta er svo litill hópur, útlendingar sem 
halda sig saman. Ég hef heyrt af slíkum málum og þetta hefur skelfilegar 
afleiðingar. En þegar skjólstæðingur harðneitar að fá túlk verður maður bara að 
mæta honum, stundum er það bara vegna vantrausts að fólk er svo illa brennt. 
Túlkurinn getur einnig farið að tala um skjólstæðinga út í bæ. Ég hef lent í því að 
kvartað var undan slíku tilfelli en þá vill notandinn ekki hafa aftur túlk í 
viðtalinu. 
 

Ástríður Stefánsdóttir (2007) ræddi einnig sama vandamál í grein sinni „Túlkun á 

læknamóttöku“. Hún benti réttilega á að vandinn við þjónustu við innflytjendur á Íslandi væri 

sá að samfélagið er lítið og reynist því erfitt að finna túlk fyrir sum tungumál. Út frá reynslu 

sinni talaði Ástríður um vantraust sjúklinga í garð túlka og þá sérstaklega vegna þess að um 

viðkvæm mál er oftast að ræða og sjúklingar sækjast frekar í að hafa vinnufélaga eða 
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fjölskyldumeðlimi sem túlka. Einnig segir Ástríður að í þeim tilfellum þegar sjúklingurinn 

neitar að fá túlk er ekki verið að að þröngva túlki inn í samtalið og leitast er frekar eftir því að 

leyfa vinum eða fjölskyldumeðlimum að túlka fyrir viðkomandi. 

 Anna Ólafsdóttir var sammála Hildi um trúnað og jafnvel vantraust gagnvart túlkum. 

Hún sagði frá dæmi um það sem hefði oftast farið úrskeiðis með túlkum: 

Ég hef lent í því að túlkar fari að spyrja út í persónulega þjónustu til sín en það 
er ekki erindi sem á heima í viðtali með skjólstæðingi. Það getur verið mjög 
óþægilegt fyrir notandann að við séum eitthvað að tala saman fyrir framan 
hann. Maður þarf að passa svo mikið upp á að notandinn treysti túlkinum því 
túlkurinn hefur trúnaðarskyldu rétt eins og ég sem félagsráðgjafi en það finnst 
skjólstæðingnum ekki alltaf jafn skýrt. 
Að upplifa að það sé ekki verið að túlka allt sem þú ert að segja er ekki gott en 
ég held að það sé bara hræðsla sem fylgir vantrausti en maður veit náttúrulega 
ekki hvort það sé verið að túlka allt sem sagt er.Túlkinum ber að passa rosalega 
vel upp á það að tala ekki við notandann um eitthvað annað en það sem okkar 
fer á milli. 

 
Hildi fannst erfitt að upplifa það að túlkurinn yrði þátttakandi í samtalinu á milli hennar og 

skjólstæðingsins, því það veldur truflun á tengslamyndun milli hennar og skjólstæðings. Hún 

sagði jafnframt: 

Það sem manni finnst ganga erfiðlegast er það hversu mikill hlutur túlkurinn 
verður af samtalinu. Notandinn horfir kannski á túlkinn eins og hann sé að tala 
við hann en ég horfi á notandann. Í þeim aðstæðum getur reynst erfitt að 
mynda tengsl. 

 
Í framhaldi bætti Hildur við að: 

Ef túlkurinn er ekki góður þá er upplifunin ekki góð og þá á ég við ef túlkurinn 
fer að tala fyrir skjólstæðing og segja til dæmis; ,,hún segir þetta en hún meinar 
þetta“. Það má túlkur alls ekki gera því hann er bara fluga á vegg. 

 

Flestir viðmælendur töluðu um þörf á túlkum sem hafa betri tök á íslensku. Það virðist vera 

raunin að sumir túlkar hafi ekki nægilega góð tök á íslenskunni og það veldur erfiðleikum í 

samskiptum notanda og félagsráðgjafa. Einnig er nokkur skortur meðal túlka á fræðilegum 

hugtökum sem félagsráðgjafar nota oft á starfsvettvangi. Einn viðmælandi upplifði minni 

ánægju af notkun túlka þrátt fyrir að þykja þjónusta túlka mikilvæg. Viðbrögð hennar gáfu til 

kynna að það væri þvingandi að ákveðnu leyti að tala við skjólstæðing í gegnum túlk. 
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5 Væntingar til menntunar og þjálfunar 

Þeirri umræðu sem hér kemur á eftir mun verða skipt í tvo hluta, annars vegar verður farið 

yfir þá hluti sem viðmælendum þótti mikilvægt að breyta og bæta hjá félagsráðgjöfum 

almennt. Hins vegar verður fjallað um þá þætti sem eru nauðsynlegir og krefjist breytinga hjá 

túlkaþjónustufyrirtækjum. 

 María Pétursdóttir lagði áhersu á frekari kennslu félagsráðgjafa, í því að kunna nota 

túlka rétt, ásamt því að fá meiri fræðslu um menningarhæfni. Hún sagði: 

Félagsráðgjafar og annað fagfólk ættu að fá meiri þjálfun í að nota þjónustu 
túlka. Það sem betur mætti fara er það að við legðum meiri kröfur á 
túlkaþjónustufyrirtæki. Ef við gerðum það vissum við hvað við værum að fá, 
hvað það er sem við erum að kaupa. Þetta er dýr þjónusta og við viljum vita 
hvað er þar á bakvið. Við þurfum að fá meiri fræðslu um cultural competence 
sem er menningarhæfni. 

 
Þegar spurt var um hvort það væri gott að bjóða upp á meiri fræðslu eða námskeið sem 

tengdist menningu, trúarbrögðum og fleiru fyrir félagsráðgjafa þá sagði Anna Ólafsdóttir: 

Það er mjög sniðugt, einmitt að hafa eitthvað svona almennt um fjölmenningu 
á Íslandi og svo fara inn í túlkaþjónustufyrirtæki með fræðslu um trúarbrögð. Í 
Háskóla Íslands fáum við voða litla kennslu, og alls ekki nógu mikla reynslu 
miðað við það hversu stór þessi málaflokkur er. 
 

Hildur Jónsdóttir taldi einnig að fræðsla, bæði fyrir félagsráðgjafa og túlka væri mikilvæg og 

það væri þörf á að auka hana. Hún sagði: 

Það ætti að vera fræðsla á báða bóga, það er að segja fyrir félagsráðgjafa og 
túlka. Ég held að það sem þurfi að gera sé að auka endurmenntun, vera með 
fyrirlestra eins og hádegisfyrirlestra til að halda fólki við. Samfélagið hefur 
sannarlega breyst undanfarin ár og þörf er á endurmenntun. 
 

Soffía Antonsdóttir nefndi sömuleiðis þörfina á frekari fræðslu félagsráðgjafa og annarra: 

Það þarf bara að kenna fólki að nota túlka og til dæmis halda námskeið um það 
hvernig á að umgangast túlka, það yrði rosa sniðugt. Mér finnst það ekkert 
öðruvísi að læra um ólíka menningu en að læra um þroska barna. Það er alveg 
jafn mikilvægt að læra um mismunandi menningarhópa. Opinberar stofnanir 
þurfa líka svolítið að pæla í þessu því þær eru að veita þjónustu til þessara hópa. 
 

Viðmælendur töluðu um breytingar sem þeir töldu að þörf væri á og bæta mætti hjá 

túlkaþjónustufyrirtækjum. Soffía Antonsdóttir talaði um að erfitt hafi reynst að treysta á 

bakgrunn túlka og sagði: 

Það eina sem ég hef oft áhyggjur af er bakgrunnur túlksins því að ég get ekki 
treyst því að túlkurinn sem kemur hérna inn viti að allt sem hann heyri hér skuli 
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hann geyma hjá sjálfum sér. Ég get bara ekki alveg treyst á bakgrunn túlks og 
það er vandamálið. 

 
Hildur Jónsdóttir sagði að nauðsynlegt væri að mennta túlka enn frekar, en það stuðlar að 

auknu öryggi allra sem taka þátt í viðtalinu. Hún sagði: 

Það þarf að mennta túlka og það er ekki nóg að manneskjan kunni að tala 
eitthvað tungumál og fari beint að túlka. Það þarf að fara á námskeið, æfa 
túlkunina, kannski væri hægt að taka diplóma í túlkun og kannski gæti 
Háskólinn komið að því. Það skiptir bara mestu máli að fólkið kunni þetta. Og 
það er bara öryggi fyrir túlk, félagsráðgjafa og skjólstæðing. 
 

Anna Ólafsdóttir sagði að hún vissi svo sem ekki mikið um menntun túlka, en svona 

upplýsingar væru mikilvægar þegar um þessa vinnu væri að ræða og nefndi jafnframt að hún 

þekkti lítið menntun túlka, það er hvaða menntun væri á bak við hvern túlk. María 

Péturdóttir talaði einnig um mikilvægi þess að vita meira um menntun túlka, en kröfurnar til 

túlkafyrirtækjanna eru miklar. Hún sagði: 

Ég myndi leggja áherslu á að gera meiri kröfur til túlkafyrirtækjanna, að við 
gætum búið við aukið öryggi varðandi það að fá túlka sem eru hæfir og standa 
undir þessum kröfum 
Ég bara veit ekki hvernig námskeiðin eru, hef ekki hugmynd um það. Ég held að 
við þurfum að fá að vita meira um það. 
 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að bjóða ætti upp á meiri þjálfun og frekari fræðslu 

fyrir félagsráðgjafa í því hvernig nýta megi þjónustu túlk á góðan hátt. Félagsráðgjafarnir 

töldu þjónustuna dýra og vildu vita hvað væri að baki hennar; bakgrunn túlkanna og hvernig 

túlkaþjónustufyrirtæki undirbúi þá. Viðmælendur töldu mikilvægt að fara á námskeið, að 

minnsta kosti einu sinni á ári og endurmennta sig. Einnig væri gott að ræða við annað fagfólk 

um það sem vel hefur gengið eða það sem megi bæta í vinnu með túlkum. Þeim fannst 

nauðsynlegt að fá frekari fræðslu um menningu fólks af erlendum uppruna, en það ætti að 

stuðla að betri skilningi á menningararfleið skjólstæðinga og ekki síst auka öryggi 

félagsráðgjafa. 
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6 Fjarskiptabúnaður  

Vegna smæðar íslensks samfélags þá er ekki alltaf hægt að fá túlk sem talar það tungumál 

sem vantar að túlka að hverju sinni. Hindranir geta skapast í viðtölum þegar það vantar túlk 

sem talar tungumál skjólstæðingsins. Áhugaverð umræða skapaðist þegar spurt var um 

tilhugsunina um að nota túlkaþjónustu í gegnum fjarskiptabúnað, en það hefur ekki tíðkast 

hér á landi. María Pétursdóttir sagði: 

Mér finnst þetta svolítið spennandi. Ég held að við þurfum að hafa svona hér, 
þetta er svo lítið samfélagið. Við þurfum að hafa fleiri tungumál og það er 
kannski enginn sem getur túlkað eitthvað ákveðið tungumál. Þannig að við 
verðum að hafa þetta í huga, mismunandi díalektar, það er eins og allir túlkar 
sem eru að túlka lettnensku…. að vera alltaf með rétta túlkinn, hafa alltaf „back 
up” það er bara tímaspursmál hvenær við förum að gera þetta. 
 

Þegar spurt var um hver ætti að koma þessu af stað þá svaraði María Pétursdóttir: 

Ég hugsa að ef einhver myndi gera það, væri það Útlendingastofnun eða 
einhver sem sér um hælisleitendur, ég myndi athuga þar. 
 

Anna Ólafsdóttir sagði að þetta væri mjög góð hugmynd, því nauðsynlegt væri að geta boðið 

upp á túlkaþjónustu fyrir alla og sagði: 

Þú getur lent í miklum vandræðum ef það er kannski bara einn túlkur sem túlkar 
til dæmis arabísku, þá er það vandamál að panta túlk fyrir viðkomandi 
skjólstæðing. Þá er kannski enginn annar sem er til sem getur túlkað þetta 
tungumál. 
 

Einnig ræddi Anna um þörf á fjölbreytni túlka hér á landi, um þörf á samkeppni meðal þeirra 

og að túlkaþjónustan væri dýr. Hún sagði: 

Já, já, já, mér finnst að það sé þörf á fleiri túlkum, það er bara klárt mál að við 
þurfum fleiri túlka og það myndi af sjálfsögðu bara auðvelda samskipti að ná 
tengslum við viðkomandi. Okkur vantar einnig ódýrari túlkaþjónustu svo að fólk 
geti nýtt sér túlka og að hátt verð fæli ekki fólk frá. Það vantar meiri samkeppni 
meðal túlka á Íslandi… við getum ekki leiðbeint fólki um kerfið ef við náum ekki 
saman á tungumálinu. 
 

Hildur Jónsdóttir var sammála Önnu Ólafsdóttur, að þörf væri á aukinni fjölbreytni á meðal 

túlkafyrirtækja á Íslandi. Hún var fullviss um að fjarskiptabúnaður myndi stórbæta 

þjónustuna og sagði: 

Það er líka kannski vandamál að fá þessa fjölbreytni og þá kemur til dæmis til 
greina símaþjónusta af því að smæðin er slík hérna að það bara er algjörlega 
þörf á því. Það er gott að hafa fleiri fyrirtæki ef maður er að fá mál sem fáir eru 
að tala, þá getur það verið mjög vont. Ég myndi segja að fjarskiptabúnaður 
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myndi stórbæta þjónustuna. Það er nátturulega bara þægilegt að hafa einhvern 
sem þú sérð ekki eins og tölva. Á Íslandi væri það bara mjög þægilegt. 

 
Þessu til stuðnings kom Hildur Jónsdóttir með dæmi um hvað hafi gerst þegar ekki var hægt 

að fá túlk fyrir ákveðið tungumál: 

Við vorum að vinna mál þar sem var engin túlkur, það var ekkert hægt að gera, 
það var enginn sem gat túlkað. 
 

Soffía Antonsdóttir sagði að tilhugsunin um að nota fjarbúnað í viðtölum væri mjög góð 

hugmynd og myndi nýtast vel í starfinu og nefndi: 

Það er alveg hugmynd sko, tæknin á náttúrulega nýtast okkur en þá mundi ég 
ekki vilja erlent fyrirtæki þar sem ég þarf að nota erlent tungumál til að skilja 
túlkinn. Ég myndi þá vilja að það væri íslenskt fyrirtæki, en sumir starfsmenn eru 
bara ekki góðir í ensku. 

 
Einnig bætti hún við: 

Það er svo skrítið að stundum þegar stofnanir fá einhver rosaleg tæki eru þær 
ekki einu sinni að nýta þau eins og þær áttu að gera. Stundum þarf ég að fara í 
einstaklingsmál inn á heimili fólks og þarf að hafa túlk meðferðis. Mér finnst 
það íþyngjandi og því sé ég það núna þegar þú nefnir þetta að það gæti verið 
algjör snilld að hafa bara túlkinn í gegnum einshvern búnað. 

 

Viðmælendunum þótti hugmyndin um að nota fjarbúnað í viðtölum spennandi. Þar sem 

Ísland er frekar lítið samfélag er gott að auka fjölbreytni túlka, en það eru almenn 

mannréttindi að geta boðið upp á túlkaþjónustu fyrir alla sem á þurfa að halda. Taka skal tillit 

til þess að það eru til mismunandi mállýskur og upp hafa komið þær aðstæður að enginn 

hefur getað túlkað fyrir skjólstæðing. Stundum eru aðstæður þannig að erfitt er að hafa túlk 

með sér eins og þegar farið er inn á heimili fólks eða þegar um sérstakan hóp útlendinga er 

að ræða, þar sem mikið vantraust ríkir. Í slíkum tilfellum þar sem skjólstæðingar neita að 

hafa túlk, er hætta á misskilningi í samskiptum milli fagaðila og notanda. Allir viðmælendur 

voru sammála um að notkun túlks í gegnum fjarskiptabúnað myndi auka möguleika á 

fjölbreyttri þjónustu sem myndi alltaf nýtast ákveðnum hópi skjólstæðinga. 
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7 Umræður og lokaorð  

Rætur félagsráðgjafar liggja aftur til frumkvöðlastarfs Bandaríkjakvennanna Jane Addams og 

Mary E. Richmonds. Þær lögðu grundvöll að fjölmenningarþjónustu með stofnun 

hverfamiðstöðva í innflytjendahverfum sem sinntu sérstaklega innflytjendum og konum í 

félagslegum vanda. Í raun má segja að þar hefjist aðkoma félagsráðgjafa að málefnum 

innflytjenda. 

 Á undanförnum árum hefur fólki af erlendum uppruna fjölgað töluvert hér á landi. 

Félagsráðgjafar sinna fjölbreyttum hópi skjólstæðinga og koma þar einstaklingar af erlendum 

uppruna víða við að störfum þeirra í öllum málaflokkum. Sá hópur einstaklinga sem flytur 

hingað til lands og talar ekki íslensku mun ávallt þurfa á þjónustu túlks að halda þegar hann 

sækir um velferðarþjónustu. Samvinna félagsráðgjafa og túlka er því mikilvæg, því túlkur er 

oft forsenda þess að félagsráðgjafi geti tengst skjólstæðingi sínum og veitt honum þá aðstoð 

sem hann á rétt á samkvæmt íslenskri löggjöf. 

 Nikolas G. Barker (1981) segir að það sé ákveðin list sem fylgi því í starfi félagsráðgjafa 

að nálgast upplýsingar frá skjólstæðingum út frá því hvernig þeir lýsa og útskýra. Upplýsingar 

tapist að mestu þegar unnið er í gegnum túlk, nema innsæi og reynsla túlks gerir það að 

verkum að svo fari ekki. Einnig fullyrðir Barker að lykillinn að árangri sé að félagsráðgjafi og 

túlkur nái sem best saman og nýti sína bestu eiginleika hver um sig, til að hjálpa skjólstæðingi 

á áhrifaríkan hátt. Draga má þá ályktun að leggja þurfi mikla áherslu á samvinnu fagfólks sem 

viðkemur þessum málaflokki og gott utanumhald mála er lykilþáttur í samstarfi. Það er 

mikilvægt í starfi félagsráðgjafa að geta sett sig í spor skjólstæðinga og haft næmi fyrir þeirri 

menningu sem þeir hafa áður búið við. Menningarnæmni og menningarhæfni eru því hugtök 

sem félagráðgjafar í vinnu með skjólstæðingum af erlendum uppruna ættu að tileinka sér svo 

traust skapist milli aðila og árangur náist. Þekking á eigin fordómum, viðhorfum til annarra 

þjóða og ýmis kunnátta á ólíkum siðum og trúarbrögðum er það sem gæti aukið skilning og 

stuðlað að árangursríkara starfi félagsráðgjafa sem vinna á fjölmenningarlegum vettvangi. 

 Talsvert hefur verið rætt um þörf á frekari menntun túlka. Eins og kom fram í umfjöllun 

um menntun túlka í skýrslu um túlkaþjónustu til innflytjenda fjallað um mikilvægi frekari 

menntunar túlka en lítil sem engin menntum sé í boði (Velferðaráðuneytið, 2011). Vissulega 

má spyrja hvort réttlætanlegt sé að draga ályktanir um skort á menntun túlka sem veldur 

ójöfnuði í samvinnu. Félagráðgjafar vissu almennt lítið um menntun túlka og þótti þeim það 

valda sér ákveðnu óöruggi við notkun túlkaþjónustu. Það má sjá út frá niðurstöðum 
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viðtalanna að félagsráðgjafar leggja miklar kröfur á túlkaþjónustufyrirtækin, en þeir vilja vita 

hvað liggur á bak við þjónustuna og hver sé bakgrunnur túlka. Þeir vilja vita og sjá að 

þjónustan sem borgað er fyrir sé þess virði vegna þess hversu kostnaðarsöm hún er. Skoða 

mætti hvort þessi þjónusta sé í rauninni svo dýr, því hún er nauðsynleg og er forsenda þess 

að hafa samskipti við skjólstæðing sem talar ekki sama tungumál. Þessi ályktun er ekki síst 

studd af Wiener og Rivera (2004) sem sögðu í rannsókn sinni að hið gagnstæða sé raunin og 

að túlkaþjónusta sé í raun ekki dýr. 

 Mikilvægi fagmennsku á við um báðar stéttirnar, túlka og félagsráðgjafa. Það er mikill 

kostur fyrir félagsráðgjafa sem vinna með skjólstæðingum af erlendum uppruna að hafa 

fræðilega þekkingu á fjölmenningu. Í námi félagsráðgjafa miðar þjálfun í fjölmenningarhæfni 

að því að undirbúa þá til að vinna með fólki af erlendum uppruna. Menntun og þjálfun ásamt 

endurmenntun félagráðgjafa í fjölmenningarlegri þróun er forsenda þess að ná árangri í starfi 

á fjölmenningarlegum vettvangi (Hung, Yang og Yen, 2010). Auk þess er það vilji opinberra 

stofnana í velferðarþjónustu að draga úr erfiðleikum sem verða til vegna 

menningarmismunar í samskiptum við skjólstæðinga af erlendum uppruna (Engstrom, 

Gamble og Min, 2009). Til að stofnanir í velferðarkerfinu nái þessum vilja fram er mikilvægt 

að áhersla sé á fjölmenningarleg fræði í námi þeirra fagmanna sem vinna að málefnum fólks 

af erlendum uppruna í kerfinu, til dæmis félagsráðgjafa. Félagsráðgjafar bentu allir á að 

frekari áherslu skyldi leggja á fjölmenningu almennt í námi í félagsráðgjöf. 

 Samkvæmt rannsóknum eru kvíði og óöryggi tilfinningar sem félagsráðgjafar upplifa við 

notkun túlks í viðtölum þegar skortur á þekkingu og reynslu er um að ræða, því þessi vinna 

krefst þjálfunar og fagmennsku. Einnig skal taka tillit til þess að til eru mállýskur og tungumál 

sem erfitt hefur reynst að finna túlk fyrir. Áhugi félagsráðgjafa kemur glöggt fram í 

viðtölunum hvað varðar þá tilhugsun um að vera með þjónustu túlks í gegnum 

fjarskiptabúnað hér á landi. Það eru almenn mannréttindi að bjóða upp á túlkaþjónustu fyrir 

alla sem þurfa á henni að halda. Það var einnig ljóst í orðum viðmælenda að alltaf er til 

ákveðinn hópur fólks sem neitar að fá túlk í viðtal vegna neikvæðrar reynslu, smæðar 

samfélagsins eða þegar um viðkvæmt mál er að ræða og fólk treystir sér ekki að vera með 

túlk í þeim aðstæðum. 

  Í öllum fjórum viðtölunum kom fram að félagsráðgjöfum þótti það mikilvægast að 

túlkurinn truflaði ekki tengslamyndun milli sín og skjólstæðinganna. Félagsráðgjafar vilja að 

túlkurinn hjálpi við tengslamyndunina með því að vera hlutlaus og afskiptalaus í viðtölum. 
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Túlkurinn á að túlka allt sem kemur fram í viðtali, bæði það sem félagsráðgjafi segir og það 

sem skjólstæðingur segir, því í viðtölum er mikilvægt að allt sem sagt er komi fram. Ástríður 

Stefánsdóttir (2007) fjallar um stöðuna 2:1 eða tveir á móti einum. Hún lýsir viðtali þar sem 

túlkur og sjúklingur eða læknir og túlkur hefja samræður án þess að túlka það sem fram fer á 

milli þeirra. Í slíkum tilfellum getur sjúklingurinn upplifað utanveltu og niðurlægingu í sinn 

garð. Hún nefnir einnig að túlkur sem tekur yfir samtalið eða fer að ræða við lækni án þess 

að túlka það fyrir sjúklinginn er í raun og veru að setja sjúklinginn í stöðu óvirka þolandans í 

stað fullgilds þátttakanda. Vantraust skjólstæðinga er atriði sem mest tekur á að mati 

viðmælenda og verður til þess að skjólstæðingar neita að fá þjónustu túlks vegna 

trúnaðarbrests. Stundum fara túlkar að tala um erindi sem koma viðtalinu ekki við, eins og 

að spyrja félagsráðgjafa um persónulega hluti fyrir framan notendur. Flestir viðmælendur 

hafa upplifað hræðslu og ótta varðandi það að ekki sé allt túlkað sem fram kemur í viðtalinu. 

Síðast en ekki síst ríkir óánægja meðal félagsráðgjafa varðandi það að túlkur grípi inn í samtal 

og verði hluti af því, en það á alls ekki að gerast því túlkur er hlutlaus og á ekki að koma 

sínum skoðunum fram. 

 Brýn þörf er á túlkum sem hafa betri tök á íslensku að mati félagsráðgjafa. Erfiðleikar 

vegna vankunnáttu í íslensku skapast gjarnan í viðtölum. Félagsráðgjafar töldu einnig að 

bæta mætti þekkingu túlka á fræðilegum hugtökum sem þeir nota á starfsvettvangi. Það 

gæti verið nytsamlegt fyrir túlkaþjónustufyrirtæki að fara yfir þessi atriði sem viðmælendur 

nefndu því mikilvægt er að geta lært af því sem er ábótavant og þannig bætt þjónustu túlka. 

 

 

Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á vinnu félagsráðgjafa með túlkum. Áhersla var 

lögð á að fá innsýn í upplifun og reynslu félagsráðgjafa. Leitast var við að kanna þá þætti sem 

stuðli að betri samvinnu félagsráðgjafa og túlka. Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar voru: 

Hver er reynsla og upplifun félagsráðgjafa af því að hafa túlk viðstaddan á meðan unnið er 

með skjólstæðingi af erlenda uppruna? Hvað er það sem þarf að leggja helstu áherslu á til 

þess að samvinna félagsráðgjafa og túlks sé góð? 

 Viðhorf og upplifun félagsráðgjafa af því að hafa túlk í viðtali þegar unnið er með 

skjólstæðingi af erlendum uppruna er almennt góð. Reynsla félagsráðgjafa er bæði jákvæð 

og neikvæð, en jákvæð reynsla byggist á því að túlkurinn sé faglegur og að samstarf þeirra sé 
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faglegt. Félagsráðgjafar telja það mikilvægt að túlkurinn sé hlutlaus og hafi ekki áhrif á það 

sem fram fer í viðtalinu. Það sem eykur öryggi félagsráðgjafa er fyrst og fremst reynsla af því 

að nota túlk í viðtölum og fagmennska túlksins gerir það að verkum að upplifun 

félagsráðgjafans sem fagmanns verður jákvæðari. Þeir virtust líka hugsa allar hindranir í 

lausnum og töldu aukna færni, þjálfun og menntun vera lausnina. 

 Það er margt sem hægt er að gera svo að samvinna félagsráðgjafa og túlks gangi betur. 

Þar má nefna menntun og fagmennsku beggja aðila, það er félagsráðgjafa og túlks. 

Félagsráðgjafar telja það vera á ábyrgð túlkaþjónustufyrirtækja að þjálfa sína túlka á 

viðeigandi hátt fyrir starfssemi á fjölbreyttum starfsvettvangi. Ef túlkur er vel þjálfaður 

gengur samstarfið betur. Með góðri þjálfun felst að túlkur vinnur samkvæmt siðareglum 

túlka og hefur góð tök á íslenskri tungu og fræðilegum hugtökum sem notast er við í 

starfsumhverfi félagsráðgjafa á fjölbreyttum sviðum. Félagsráðgjafar telja mikilvægt að boðið 

sé upp á menntun fyrir túlka á hálskólastigi, þannig megi auka fagmennsku þeirrar greinar. 

Umfjöllun ritgerðarinnar er ekki tæmandi hvað varðar umfjöllun um samvinnu félagsráðgjafa 

og túlka. Engar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi á þessum vettvangi og áhugavert 

væri að rannsaka slíka samvinnu enn frekar í framtíðinni. Með auknum rannsóknum á 

samvinnu félagsráðgjafa og túlkaþjónustu má vissulega bæta og auka fagmennsku beggja 

aðila. Á meðan engin þekking liggur fyrir er erfitt að bæta þjónustuna í þágu þeirra sem veita 

hana og þiggja. Sem dæmi um rannsóknir má nefna að athyglisvert væri að skoða 

félagsráðgjafa sem eru tvítyngdir og túlka sem tala fleiri en tvö tungumál. Þar mætti kanna 

hvort hagstæðara væri að vera með tvítyngdan starfsmann í stað þess að kalla til túlks. 
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Fylgiskjal 1 

Viðtalsvísir 

1. Hver er upplifun þín af því að hafa túlk viðstaddan á meðan unnið er með 

skjólstæðing? 

2. Hvernig er ferlið í þínum málum þegar þörf er á túlkaþjónustu? (panta túlk, kynna 

túlk fyrir skjólstæðingi, uppsetning allra í herberginu). 

3. Hvernig eru samskipti þín við túlkana sem koma til þín? 

4. Hvað er það sem þér finnst ganga vel í vinnu með túlkum? 

5. Hvernig er leyst úr vandamálum sem koma upp? 

6. Myndir þú telja þörf á breytingum í samstarfi félagsráðgjafa og túlks? Ef, hvernig þá? 

7. Hvað myndir þú vilja gera öðruvísi þegar túlkur er viðstaddur? 

8. Finnst þér túlkar almennt hafa nægilega mikla þjálfun og undirbúning? 

9. Hvað finnst þér helst ábótavant? 

10. Hvað er að þínu mati hægt að gera til þess að samvinna félagsráðgjafa og túlks væri 

góð? 

11. Hvernig upplifa félagsráðgjafar að vinnan með innflytjendum krefjist sérþekkingar og 

hæfni? 

12. Hvernig finnst þér tilhugsunin um að vera með þjónustu túlks í gegnum 

fjarskiptabúnað sem starfar hjá erlendu túlkaþjónustufyrirtæki? 
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Fylgiskjal 2 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókninni  

Félagsráðgjöf og túlkaþjónusta 

 

Markmið rannsóknar er að varpa ljósi á vinnu félagsráðgjafa með túlkum. Áhersla verður 

lögð á að fá innsýn í upplifun og reynslu félagsráðgjafa, skoða hvernig viðtöl við 

skjólstæðinga þar sem notast er við þjónustu túlka fara fram. Gögnin verða notuð af 

nemanda vegna BA ritgerðar í félagsráðgjöf. Rannsóknin verður unnin vorið 2013. 

 Nafn rannsakanda er Nadía Borisdóttir, nemi á þriðja ári í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands, nag5@hi.is. Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Guðný Björk Eydal, prófessor 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, Oddi v/Sæmundargötu. Netfang ge@hi.is, sími 525-4258. 

Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, sérfræðingur, Skrifstofa velferðarþjónustu, 

hilma.sigurdardottir@vel.is. Sími: 545-8100. 

 Um er að ræða um það bil klukkustundar viðtal við rannsakanda. Viðtölin verða 

hljóðrituð og afrituð orðrétt. Rannsóknargögn verða varðveitt á innra svæði rannsakanda í 

Háskóla Íslands og hefur rannsakandi auk leiðbeinanda einn aðgang að gögnunum. Gögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Viðtölin verða dulkóðuð og viðmælendum gefin ný nöfn og 

tryggt verður að öllum persónugögnum verði eytt eftir að unnið hefur verið með þau. 

Mér hefur verið kynnt ofangreind rannsókn og mér er ljóst makrmið hennar. 

Með undirskrift minni staðfesti ég þátttöku mína í þessari rannsókn og einnig að mér er ljóst 

hvað í þátttökunni felst, ásamt rétti mínum til að draga mig til baka úr rannsókninni á hvaða 

stigi sem er. Einnig er mér heimilt að neita að svara einstökum spurningum eða ræða einstök 

efnisatriði. 

 Ég undirrituð/undirritaður lýsi því hér með yfir að ég er reiðubúin(n) að taka þátt í þeirri 

rannsókn sem hér um ræðir, án greiðslu eða umbunar. 

 

____________________________              ____________________________________ 

Undirskrift þátttakenda                              Undirskrift rannsakanda, Nadía Borisdóttir 
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Fylgiskjal 3 

Siðareglur túlka 

1. gr. Hlutverk túlks er að túlka samskipti milli aðila sem ekki tala sama tungumál, á óvilhallan 

hátt og með virðingu málsaðila að leiðarljósi. Hann skal af fremsta megni leitast við að ávinna 

og viðhalda trausti málsaðila og samfélagsins á túlkunarstarfinu og faglegri hæfni túlka. 

2. gr. Túlkur skal vera óháður málsaðilum. Hann skal ekki taka við verkefninu þegar hann er á 

þann hátt tengdur öðrum málsaðilanum að hlutleysi túlksins sé stefnt í hættu. 

3. gr.Túlkur skal rækja störf sín af fordómaleysi og án þess að fara í manngreinarálit vegna 

kynþáttar, menningar, trúarbragða, færniröskunar, sjúkdóma, aldurs, kynferðis, kynhneigðar, 

þjóðfélagsstöðu eða stjórnmálaskoðana málsaðila sinna. 

4. gr. Túlkurinn skal hlýða samvisku sinni og sannfæringu. Honum ber að synja að 

framkvæma túlkun sem hann treystir sér ekki til að bera faglega ábyrgð á, þegar hann er ekki 

nægilega kunnugur málsefninu eða hugtakanotkuninni. Túlkurinn getur vísað til annars túlks 

telji hann hag viðkomandi betur borgið með þeim hætti. Túlkurinn áskilur sér einnig þann 

rétt að ákveða að hætta vegna samviskuástæðna eða vegna erfiðra kringumstæðna, við 

hótanir eða árásarhneigð málsaðila. 

5. gr. Túlkur skal vera hlutlaus varðandi efnisatriði túlkunarinnar og skal ekki láta í ljós 

skoðanir sínar gagnvart málsaðilum, kjósa málsstað annars aðila og láta freistast til að tjá sig 

um eigin viðhorf, eigin túlkun á efninu eða tilfinningar varðandi verkefnið eða hlutaðeigandi 

aðila. Hann skal jafnframt vera hlutlaus varðandi framsetningu samskipta og upplýsinga. 

Hann skal rekja þau á sama hátt og þau koma fyrir. 

6. gr.Túlkurinn túlkar samtalið milli málsaðila eins nákvæmt og málefnalegt og unnt er, 

þ.e.a.s. án þess að bæta einhverju við, sleppa eða breyta einhverju. Þegar örðugleikar koma 

upp vegna mismuna í tungumálanotkun, merkingakerfa og hugsunarháttar vegna ólíkra 

menningarheima sem koma í veg fyrir eðlilegt framhald túlkunar ber túlknum skylda að 

tilkynna það strax. 

7. gr.Túlkur skal leitast við að gæta virðingar túlkunar sem fags og starfs, gagnvart 

einstaklingum og gagnvart samfélaginu. Túlkurinn skal gæta háttvísi í framkomu og sýna 

störfum sínum og fagi virðingu í samræmi við góðar túlkunarvenjur 

8. gr. Túlkurinn skal standa vörð um heiður, orðstír og hagsmuni stéttarinnar. Honum ber að 

sýna túlkastéttinni hollustu og hann skal af fremsta megni leitast við að stuðla að samheldni 
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og samstarfi innan stéttarinnar. Honum ber að sýna starfssystkinum sínum réttvísi og 

drengskap. 

9. gr.Túlkur er bundinn algjörri þagnarskyldu um þá vitneskju sem hann fær við túlkun, á 

meðan og eftir að hann starfar sem túlkur. Hann má ekki undir neinum kringumstæðum tjá 

sig um efnisinnihald samtalsins við túlkunina, og ekki heldur nota þessa vitneskju til að bjóða 

frekari þjónustu og nota upplýsingarnar í eigin þágu eða til að geta hagnast á. Hugsanlegar 

undantekningu frá þagnarskyldu má einungis gera samkvæmt lagaboði eða af brýnni 

nauðsyn þegar almannaheill er í húfi en eingöngu að höfðu samráði við siðanefnd félags 

túlka. 

10. gr.Við túlkun skal túlkur aðeins túlka, hann hefur ekki önnur verkefni en túlkun. Túlkurinn 

skal ekki fara út fyrir starfssvið sitt og honum ber að hafna öllum beiðnum að vinna önnur 

störf en túlkunarstarfið. 

11. gr.Túlknum ber að setja faglegan metnað í öndvegi. Honum er skylt að kappkosta að 

viðhalda, bæta og endurnýja faglega þekkingu sína og færni, og vinna verk sín af alúð og 

kostgæfni. 

12. gr. Siðareglur þessar mega ekki teljast tæmandi upptalningu allra nauðsynlegra 

starfsreglna. Túlknum ber að sýna ríka ábyrgðatilfinningu og siðferðilega dómgreind í 

samræmi við aðstæður til að standa undir skyldum sínum og inna verkið vel af hendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


