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ÁGRIP 

Iðjuþjálfunarfræðideild við Háskólann á Akureyri (HA) leitast við að veita nemendum bestu 

mögulegu menntun sem í boði er á hverjum tíma. Að loknu námi skulu nemendur útskrifast 

sem sjálfstæðir og öflugir fagmenn með sterka fagvitund og starfsímynd. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna álit og viðhorf iðjuþjálfanema og iðjuþjálfa af náminu við HA 

og hversu vel það undirbjó þá undir störf á vettvangi. Settar voru fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 1) Hvert er álit og viðhorf iðjuþjálfanema á þriðja og fjórða ári til 

núverandi náms í iðjuþjálfunarfræði við HA?, 2) Hvert er álit og viðhorf iðjuþjálfa sem 

útskrifuðust fyrir einu til þremur árum, til þess náms sem þeir stunduðu í iðjuþjálfunarfræði 

við HA? og 3) Hvernig finnst iðjuþjálfum, sem útskrifuðust fyrir einu til þremur árum síðan 

nám í iðjuþjálfunarfræði við HA hafa undirbúið þá fyrir störf m.t.t. faglegrar færni og 

þátttöku? Til að ramma inn rannsóknina var notað Kanadíska iðjulíkanið um færni við iðju 

(CMOP-E). Notuð var megindleg rannsóknaraðferð og gagna aflað með vefrænni 

spurningakönnun. Þýði rannsóknarinnar voru nemendur á þriðja og fjórða ári vorið 2014 og 

iðjuþjálfar sem útskrifuðust fyrir einu til þremur árum. Alls voru sendir út 65 spurningalistar 

og , svör bárust frá 47 einstaklingum eða 72,3%. Stærstum hluta nemenda fannst námið mjög 

krefjandi, fjölbreytt og áhugavert. Almennt voru nemendur ánægðir með uppbyggingu 

námsins en óánægja kom fram með vægi hins hagnýta og verklega hluta. Flestum nemendum 

fannst námið samræmast vel hlutverki iðjuþjálfa og þörfum samfélagsins fyrir þjónustu. 

Iðjuþjálfarnir töldu  námið hafa undirbúið þá vel fyrir starfið og fannst fagleg færni sín hafa 

verið góð við lok námsins. Það tók þó iðjuþjálfana oftast 6 mánuði til eitt ár að upplifa faglega 

færni í starfi en u.þ.b. þriðjungur töldu þó að það hefði tekið eitt ár eða meira. 

 

Hugtök: Nám í iðjuþjálfun, fagmennska, fagleg færni, fagleg þátttaka.
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ABSTRACT 

Occupational Therapy Education at the University of Akureyri 

- View of Students and Professionals - 

The Occupational Therapy Program at the University of Akureyri strives to provide students 

with a high quality education. On completing courses, students are expected to be 

independent and competent professionals with strong professional identity. The purpose of 

this research was to investigate the students’ and newly educated occupational therapists´ 

opinions of the education and how well they felt prepared for their professional careers. The 

following questions were presented: 1) What is the view of 3
rd

 and 4
th

 year students of the 

current Occupational Therapy education program at the University of Akureyri?, 2) What is 

the view of occupational therapists who graduated 12 to 36 months ago of the educational 

program? and 3) How do graduates who completed the education 12 – 36 months ago regard 

their professional competence and participation? This research project uses a quantitative 

approach with the Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) 

as a framework. Data was acquired through questionnaires presented in an online survey. The 

population of the research included all the current 3
rd

 and 4
th

 year students and occupational 

therapists who graduated between 12 – 36 months ago. Of the 65 questionnaires distributed, 

47 achieved a response. The majority of students found the education to be challenging, 

varied and interesting. In general, students were pleased with the structure of the education, 

but some showed dissatisfaction with the practical side. Most students thought that the 

education approached the role of the Occupational Therapist and the needs of society. The 

majority of the graduates found that the course had prepared them well, with an adequate 

level of professional competence and identity. For most, however, it took 6 – 12 months to 

achieve competence in the work environment and for some this took over a year.  
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Key terms: Occupational therapy education, Professionalism, Professional competence, 

Professional engagement. 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Nám í iðjuþjálfun hófst við Háskólann á Akureyri (HA) árið 1997. Undirbúningur þess 

hafði þá staðið í nokkurn tíma og voru rökin að sú menntun sem í boði var erlendis nýttist 

ekki nægilega vel við íslenskar aðstæður auk þess sem iðjuþjálfum fjölgaði alltof hægt 

(Guðrún Pálmadóttir og Lilja Ingvarsson, 2011; Guðrún Pálmadóttir, 2003). Í náminu við HA 

er lögð áhersla á sjálfstýrt nám og að nemendur taki ábyrgð á eigin námi. Efling iðju og heilsu 

og skjólstæðingsmiðuð nálgun eru leiðarljós í náminu (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Guðrún 

Pálmadóttir, 2003). Náminu lýkur með BS gráðu og tryggir starfsleyfi sem iðjuþjálfi 

(Háskólinn á Akureyri, e.d.). Námið er viðurkennt af Heimssambandi iðjuþjálfa (e. World 

Federation of Occupational Therapists [WFOT]), það eru samtök iðjuþjálfafélaga sem styðja 

við þróun og útfærslu iðjuþjálfunar um allan heim og hefur það að markmiði að sýna fram á 

gildi iðjuþjálfunar og mikilvægi fagsins fyrir samfélagið (World Federation of Occupational 

Therapists, e.d.a). Menntastofnanir þurfa að uppfylla staðla sem sambandið setur til að fá 

alþjóðlega viðurkenningu (World Federation of Occupational Therapists, 2002).  

Markmið iðjuþjálfunarfræðideildar er að veita bestu mögulegu menntun sem í boði er 

á hverjum tíma og útskrifa sjálfstæða og öfluga fagmenn með sterka fagímynd (Guðrún 

Pálmadóttir, 2001). Kanadíska iðjulíkanið um færni við iðju (Canadian Model of 

Occupational Performance and Engagement [CMOP-E]) sýnir samspil milli einstaklingsins, 

umhverfisins og iðjunnar og hvernig það hefur víxlverkandi áhrif hvert á annað. Samkvæmt 

líkaninu á nám sér stað þegar jafnvægi er á milli þessara þriggja þátta. Útkoma kanadíska 

líkansins er fagleg færni og þátttaka. Nemandi sem byrjar nám kemur inn með sín 

persónueinkenni, þekkingu og fyrri reynslu. Faglegur þroski hans mótast síðan af samspili 

þessara þátta við umhverfið sem nær m.a. yfir viðfangsefni námsins, kennsluaðferðir og 
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samskipti við kennara og samnemendur (Canadian Association of Occupational Therapists, 

2002; Polatajko, 2007).  

Áhersla er á gæðaþróun náms- og kennsluaðferða við iðjuþjálfunarfræðideild HA 

(Guðrún Pálmadóttir og Kristjana Fenger, 2012) og því mikilvægt að kanna hvernig námið 

hefur reynst nemendum og iðjuþjálfum. Fáar íslenskar rannsóknir eru til um álit 

iðjuþjálfanema og starfandi iðjuþjálfa á náminu og hvernig það nýtist í starfi. Höfundar þessa 

verkefnis eru nemendur á fjórða ári í iðjuþjálfunarfræði við HA, en á síðasta ári vaknaði áhugi 

þeirra á málefninu þegar þeir ræddu við nokkra nemendur, iðjuþjálfa og kennara um námið.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um námið og notagildi þess frá 

sjónarhóli nemenda og úrskrifaðra iðjuþjálfa. Gildi rannsóknarinnar er að auka gæði 

iðjuþjálfanámsins og upplýsa um ákveðna þætti þess til að hægt sé að aðlaga námið enn frekar 

að nemendum og samfélaginu. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1. Hvert er álit og viðhorf iðjuþjálfanema á þriðja og fjórða ári til núverandi náms í 

iðjuþjálfunarfræði við HA? 

2. Hvert er álit og viðhorf iðjuþjálfa sem útskrifuðust fyrir einu til þremur árum, til 

þess náms sem þeir stunduðu í iðjuþjálfunarfræði við HA? 

3. Hvernig finnst iðjuþjálfum sem útskrifuðust fyrir einu til þremur árum síðan, nám í 

iðjuþjálfunarfræði við HA hafa undirbúið þá fyrir störf m.t.t. faglegrar færni og 

þátttöku? 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru að rannsakendur eru hluti af þýðinu og gæti það haft 

áhrif á framsetningu niðurstaðna þar sem krafist er hlutleysis. Allur fyrri árgangur 

iðjuþjálfanna var í staðarnámi en í þeim seinni voru nemendur ýmist í staðar- eða fjarnámi 

sem mögulega hefur áhrif á viðhorf og álit hópsins á náminu. Rannsóknin sýnir einungis 

hvernig námið er í dag og ekki er hægt að álykta um námið í heild sinni yfir lengri tíma.  
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Eftirfarandi hugtök eru skilgreind til að gefa skýrari mynd af inntaki verkefnisins:  

Nám í iðjuþjálfun: Nám á háskólastigi sem fullnægir alþjóðlegum kröfum og tryggir 

starfsréttindi sem iðjuþjálfi (World Federation of Occupational Therapists, 2002).  

Fagmennska: Birtist í þremur víddum. Fagleg umgjörð er þekking iðjuþjálfans á lögum og 

reglugerðum, siðareglum og siðfræðilegum atriðum. Faglegt atferli snýst um hvernig 

iðjuþjálfinn leysir starf sitt af hendi en undir það fellur fagleg færni, fagleg tengsl við 

skjólstæðinga og samstarfsfólk og fagsjálf iðjuþjálfans. Fagleg ábyrgð er skylda iðjuþjálfans 

gagnvart skjólstæðingum, samfélagi og iðjuþjálfafaginu, en hann á að vera leiðandi í þróun 

fagsins og standa vörð um ímynd þess (Bosser o.fl., 1999). 

Fagleg færni: Verður til vegna hæfileika iðjuþjálfans sem hann býr yfir og þeirrar kunnáttu 

sem hann tileinkaði sér úr náminu og nýtir í starfi (Polatajko, 2007).  

Fagleg þátttaka: Er þegar iðjuþjálfinn upplifir starfið sem hluta af sér og verður starf hans 

samofið gjörðum hans og hugsunum. Starfið er iðja iðjuþjálfans og lífsandi sem mótast af 

umhverfinu og gefur iðjunni gildi (Law, Polatjako, Baptiste og Townsend, 2002). 

Verkefni þetta skiptist í fimm kafla að þessum inngangi meðtöldum. Í kafla tvö verður 

fjallað um fræðilegan bakgrunn og heimildir tengdar rannsóknarefninu. Kafli þrjú fjallar um 

aðferðarfræðina og fjórði kafli greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í kafla fimm eru 

niðurstöðurnar ræddar og bornar saman við fræðilegar heimildir. Settar eru fram hugmyndir 

og vangaveltur rannsakenda ásamt tillögum að frekari rannsóknum. 
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KAFLI II 

FRÆÐILEG SAMANTEKT 

Hér verður fjallað um upphaf náms í iðjuþjálfun, alþjóðlega staðla námsins og tæpt á 

uppbyggingu og áherslum í námi ýmissa landa. Námið á Íslandi verður kynnt og 

kennsluaðferðir skoðaðar. Greint verður frá umbreytingaferli nemanda til fagmanns, faglegri 

þátttöku og hvernig fagleg færni fagmannsins þróast. 

Heimilda var leitað í gagnagrunnunum EBSCOhost, ProQuest central, OTSeeker og 

leitir.is. Heimildir voru einnig sóttar í námsefni iðjuþjálfunarfræðideildar og heimasíður 

menntastofnana og fagfélaga. Notuð voru leitarorðin: fagleg færni, fagsjálf, nám í iðjuþjálfun, 

occupational therapy, occupational therapy education, professional engagement, new 

graduate, fieldwork, transition to practice, professional competence, professional idendity og 

professional confidence, í ýmsum samsetningum. 

 

Upphaf náms í iðjuþjálfun 

Fyrstu skipulögðu námskeiðin í iðjuþjálfun í Bandaríkjunum voru sett á fót í fyrri 

heimstyrjöldinni. Þjálfaðar voru 1200 konur til að veita særðum hermönnum heildstæða 

endurhæfingu líkama og sálar og hjálpa þeim til að takast á við afleiðingar stríðsins (Gordon, 

2009). Á þriðja tug síðustu aldar var settur fram ákveðinn rammi fyrir menntun í iðjuþjálfun í 

Bandaríkjunum og lagður grunnur að starfsgreininni. Komið var á 12 mánaða námi árið 1922 

sem síðan var lengt í 18 mánuði árið 1930 til að samræmast kröfum sem gerðar voru til 

annarra fagstétta. Námið snérist um að mennta iðjuþjálfa til að veita líkamsþjálfun og að 

þjálfa fólk í að annast sjálft sig og sinna daglegum verkefnum. Áhersla var lögð á samspil 

líkama, huga og umhverfis með aðaláherslu á hugann (Kielhofner, 2009). Með aðild 

Bandaríkjanna að seinni heimstyrjöldinni jókst þörfin fyrir iðjuþjálfa til að endurhæfa særða 

hermenn og var þá fleiri námskeiðum komið á fót til að mæta eftirspurn. Áður hafði handverk 

verið notað við endurhæfingu en með tilkomu stríðsins var farið að vinna með daglegar 
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athafnir og sú áhersla varð meiri eftir því sem á leið. Við þessar breytingar á viðfangsefnum 

iðjuþjálfa þurfti að endurskoða kennsluskrá námsins. Í framhaldi af aukinni þörf fyrir 

iðjuþjálfa fóru skólar að bjóða upp á nám, viðurkennt af bandaríska iðjuþjálfafélaginu 

(American Occupational Therapy Association, [AOTA]) og fjölgaði skólunum sem buðu upp 

á slíkt nám úr 13 í 24 á árunum 1938 til 1960. Fyrsti skólinn sem bauð upp á 

framhaldsmenntun til meistaragráðu í iðjuþjálfun var háskólinn í Suður-Karólínu árið 1947. 

Aukin áhersla var lögð á gagnrýna hugsun og sköpunarmátt í faginu. Það var brýnt að ekki 

væri eingöngu horft á tæknileg atriði heldur að grunnþætti námsins væri hægt að nota á sem 

flestum stöðum og á mismunandi máta (Gordon, 2009).  

Í Kanada voru einnig skipulögð námskeið til þess að þjálfa konur í að veita slösuðum 

hermönnum, geðsjúkum og berklasjúkum iðjuþjálfun. Námskeiðin voru kennd við háskólann í 

Toronto og McGill´s háskólann í Kanada. Í lok styrjaldarinnar höfðu um 350 konur útskrifast 

af slíkum námskeiðunum og unnu með hermönnum á geðsjúkrahúsum og hressingarhælum 

þar sem veitt var líkamleg og andleg endurhæfing. Námskeiðin voru undanfari að varanlegu 

námi í iðjuþjálfun í háskólanum í Toronto. Iðjuþjálfun var þá skilgreind sem fræðigrein innan 

hug- og félagsvísinda sem fólst í að bæta líðan og endurheimta færni (Friedland, 2003). 

Á fyrri hluta þriðja áratugarins voru haldin í Englandi, sex mánaða námskeið ætluð til 

að þjálfa hjúkrunarkonur í að sinna iðjuþjálfun (e. occupational work). Fyrsti 

iðjuþjálfaskólinn í Englandi var stofnaður árið 1930 og var hann í samvinnu við 

heilsugæslu  fyrir konur með geðsjúkdóma. Í tengslum við seinni heimstyröldina voru haldin 

stutt námskeið í iðjuþjálfun á herspítölum. Voru þau ætluð til að þjálfa aðstoðarfólk svo það 

gæti veitt raunhæfa líkamlega endurhæfingu særðra hermanna (Paterson, 2008). 
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Alþjóðlegir staðlar 

Heimssambandið setur staðla fyrir nám í iðjuþjálfun sem menntastofnanir þurfa að 

fullnægja ef námið á að fá alþjóðlega viðurkenningu. Staðlarnir hafa samfélagslegan, faglegan 

og menntunarlegan tilgang og að gera iðjuþjálfun sýnilega svo að framlag hennar til heilsu og 

velferðar sé kunn á heimsvísu. Þeir eru einnig settir til að mæta kröfum samfélagsins um bestu 

heilbrigðisþjónustu sem mögulegt er að veita á hverju tíma. Þetta gerir það að verkum að 

breyta þarf áherslum námsins í takt við breytingar í samfélaginu. Faglegur tilgangur staðlanna 

er að styrkja samfélag iðjuþjálfa og varðveita gögn um iðjuþjálfun, iðjuþjálfunarnám og 

alþjóðlegar rannsóknir svo hægt sé að veita gagnreynda þjónustu. Staðlarnir styrkja þróun 

iðjuþjálfunar í þeim löndum sem eru án hennar og hvetja til alþjóðlegrar þekkingaröflunar. 

Menntunarlegar áherslur staðlanna eru að stýra skipulagningu nýrra námsframboða í 

iðjuþjálfun, en nýtt nám þarf vottun frá WFOT. Staðlarnir veita grunn sem hægt er að byggja 

gæðaeftirlit á, örva stöðugt innra gæðaeftirlit og útskrifa iðjuþjálfa með haldgóða kunnáttu í 

upplýsingatækni og geta þar með nýtt sér þær rannsóknir og kenningar sem í boði eru. 

Útskrifaðir iðjuþjálfar skulu vera tilbúnir til frekara náms og meðvitaðir um að nám er 

lífstíðarverkefni. Megináherslan á að vera á hugmyndafræði iðjuþjálfunar um iðju mannsins 

og færni hans til að sinna iðju. Hugmyndafræðin þarf að vera í takt við stjórnarfar, menningu 

og heilbrigðisstefnu í hverju landi fyrir sig. Mikilvægt er að kennarar hafi sérþekkingu á sínu 

kennslusviði og að námsefnið og námskeiðin falli að hugmyndafræðinni. Lágmarks námstími 

í grunnnámi er þrjú ár eða 90 vikur og skal ljúka með diplómu- eða bakkalárgráðu. Námið 

skal reglulega metið af iðjuþjálfafélagi viðkomandi lands og byggist matið á endurgjöf frá 

hagsmunaaðilum s.s. nemendum, iðjuþjálfum og iðjuþjálfafélagi viðkomandi lands. 

Lágmarksstaðlar fyrir innihald iðjuþjálfanámsins eru að minnst 60% þess snúist um iðju og 

iðjuþjálfun, 10% - 30% um líkamsstarfssemi, líkamsbyggingu og lífeðlisfræði og 10% - 30% 

um  mannlegt eðli, samfélagslegt umhverfi, samfélagsleg viðhorf og félagslegt sjónarhorn og 
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heilsu. Vettvangsnám á að vera innbyggt í námið, vera að lágmarki 1000 klukkustundir og 

fara fram á a.m.k. þremur mismunandi vettvangsnámsstöðum. Að minnsta kosti eitt 

vettvangstímabil skal vera samfleytt tveir mánuðir (World Federation of Occupational 

Therapists, 2002). 

 

Nám á erlendum vettvangi 

Allt nám sem hlotið hefur viðurkenningu Heimssambands iðjuþjálfa grundvallast á 

eflingu iðju, heilsu og skjólstæðingsmiðaðri nálgun (World Federation of Occupational 

Therapists, 2012). Lengd náms í iðjuþjálfun er mismunandi eftir því hvar það er kennt. 

Áherslur námsins eru misjafnar og sums staðar lýkur námi til starfsréttinda með BS gráðu en 

annars staðar með MS gráðu.  

 

Nám í vesturheimi (Bandaríkin og Kanada) 

Í Bandaríkjunum er nám í iðjuþjálfun eingöngu til á meistarastigi. Til að fá inngöngu í 

námið þarf undanfarandi  BS eða BA nám að innihalda ákveðin grunnfög sem undirbúning 

fyrir iðjuþjálfunarnámið. Að loknu MS námi er hægt að sækja um starfsleyfi (University of 

Illinois at Chicago, e.d.a). Dæmi eru um að boðið sé upp á að taka annað hvort mastersnám 

eingöngu eða mastersnám og doktorsnám saman (University of Illinois at Chicago, e.d.b). 

Ýmsir skólar sem bjóða upp á nám í iðjuþjálfun í Bandaríkjunum bjóða einnig upp á styttra 

nám til að mennta aðstoðarfólk iðjuþjálfa (e. Occupational therapy assisstant [OTA]) 

(Coppard og Dickerson, 2007). 

Í samstarfi við bandaríska iðjuþjálfafélagið hefur verið þróaður rammi (e. Blueprint) 

sem er þrenging á stöðlum WFOT (Baum o.fl., 2010). Ramminn byggir á hugmyndafræðinni 

um framkvæmd iðju (e. occupational performance) og er ætlað að vera leiðarvísir við 

uppsetningu iðjuþjálfunarnáms. Markmiðið er að útskrifa iðjuþjálfa sem starfa í takt við 

ímynd fagsins á 21. öldinni og geta fylgt eftir örum breytingum í heilbrigðiskerfinu. Ramminn 
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var þróaður af 11 fagaðilum sem fengu athugsemdir frá 1200 iðjuþjálfum og kennurum um 

allan heim (Baum o.fl., 2010). 

Í Kanada var náminu breytt fyrir u.þ.b. einum áratug á þann veg að ljúka þarf 

meistaragráðu til að útskrifast sem iðjuþjálfi. Sú breyting var talin nauðsynleg þar sem 

viðfangsefni stéttarinnar voru orðin flóknari en áður. Í námi til meistaragráðu er aðaláhersla 

lögð á rannsóknarhluta námsins og gagnreynda þjónustu (Canadian Association of 

Occupational Therapists, 2014; Klein, Lall og Brown, 2003). 

 

Nám í Evrópu og á Norðurlöndunum 

Samtök æðri menntastofnana í iðjuþjálfun í Evrópu (e. European Network for 

Occupational Therapy in Europe [ENOTHE]) halda utan um menntun og menntastofnanir í 

iðjuþjálfun innan Evrópu. Markmið ENOTHE er að kynna og stuðla að notkun ECTS eininga, 

ýta undir stöðuga símenntun og aðstoða við stofnun nýrra námsframboða í iðjuþjálfun. 

Samtökin vinna með Iðjuþjálfanefnd Evrópuþjóðanna (e. Council of Occupational Therapy 

for the European Countries [COTEC]) að því að efla menntun iðjuþjálfa (ENOTHE, e.d.a). 

Markmið COTEC er að gera landssamtökum iðjuþjálfa í Evrópu mögulegt að vinna saman að 

því að þróa, samræma og bæta staðla um faglega starfshætti og menntun (Council of 

Occupational Therapists for the Europen Countries, e.d.a).  

Í Bretlandi bjóða fjölmargir háskólar upp á nám í iðjuþjálfun ýmist á BS eða MS stigi 

(ENOTHE, e.d.b). Dæmi um 3ja ára nám til BS gráðu er í háskólanum Worchester. Námið fer 

fram í litlum hópum og er í formi fyrirlestra og hópa- og einstaklingsvinnu. Vettvangsnámið 

samanstendur af fimm tímabilum (University of Worchester, e.d.;). Í Frakklandi er námið þrjú 

ár og lýkur með diplómu og starfsleyfi (Association nationale Francaise des ergotherapeutes, 

2014; World Federation of Occupational Therapists, e.d.a). Námið byggist á 39 námskeiðum 

sem snúa að heilbrigðis- félags- og iðjuvísindum. Kennsluaðferðirnar eru í formi fyrirlestra, 

einstaklings- og hópavinnu og 36 vikna vettvangsnámi (Association nationale Francaise des 
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ergotherapeutes, 2013). Í Þýskalandi er alþjóðlega viðurkennt nám, þrjú ár og lýkur með 

diplómu (World Federation of Occupational Therapists, e.d.). 

Á Norðurlöndunum er námið ýmist þrjú eða þrjú og hálft ár og lýkur með BS gráðu. 

Mikið er lagt upp úr lausnarleitarnámi (PBL) og fer kennslan fram í einstaklings-, hópavinnu 

og í fyrirlestraformi. Námskeiðshlutfallið er svipað í þessum löndum og skiptist í 70% - 80% 

bóklegt nám og u.þ.b. 20% - 30% verklegt. Í öllum þessum skólum fer vettvangsnámið fram á 

fjölbreytilegum starfsvettvangi iðjuþjálfa (Arcada, e.d.; Council of Occupational Therapists 

for the European Countries, e.d.b; Göteborgs Universitet, 2013; Högskolen i Oslo og 

Akershus, e.d.; University College Lillebaelt, e.d.). 

 

Nám á Íslandi 

Kennsla í iðjuþjálfunarfræði á Íslandi hófst 1997, en fram að þeim tíma höfðu íslenskir 

iðjuþjálfar sótt menntun sína til Norðurlandanna, flestir til Danmerkur. Bakgrunnur íslensku 

iðjuþjálfanna var því nokkuð mismunandi vegna ólíkrar nálgunar í þessum löndum. Þessi 

mismunandi og víðfeðma þekking sem iðjuþjálfarnir höfðu öðlast var ótvírætt styrkur fyrir 

stéttina en hins vegar reyndist þeim stundum erfitt að heimfæra fræðin yfir á íslenskar 

aðstæður. Vegna menningalegs munar og hægfara vaxtar iðjuþjálfastéttarinnar var ekki hægt 

að mæta eftirspurn eftir iðjuþjálfun og veita þjónustu sem samræmdist fyllilega íslenskum 

aðstæðum. Það voru því sterk rök fyrir því að koma á fót íslensku námi í iðjuþjálfunarfræði 

(Guðrún Pálmadóttir, 2003; Guðrún Pálmadóttir og Lilja Ingvarsson, 2011). 

Formlegur undirbúningur fyrir nám í iðjuþjálfun hófst árið 1988 með skipun nefndar 

af menntamálaráðuneytinu, en nefndin lagði til að náminu yrði komið á við Háskóla Íslands. 

Samstarf milli Iðjuþjálfafélagsins og Háskóla Íslands um skipulag iðjuþjálfanáms hófst í 

kjölfarið og stóð í fjögur ár frá árunum 1992 - 1996 án þess að samkomulag næðist. Það var 

því árið 1997 sem viðræður hófust við Háskólann á Akureyri (HA) eftir tillögu frá Alþingi. 
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Fór svo að kennsla í iðjuþjálfunarfræði við HA hófst um haustið 1997 (Guðrún Pálmadóttir og 

Lilja Ingvarsson, 2011). Fyrstu ár deildarinnar fóru í uppbyggingu námsins með aðstoð og 

ráðgjöf frá aðilum við Dalhousie háskólanum í Kanada (e. The Dalhousie University). Námið 

við Dalhousie skólann var það fyrsta í heiminum sem grundvallaðist á iðjusýn og var því 

ákjósanlegt sem fyrirmynd (Guðrún Pálmadóttir og Lilja Ingvarsson, 2011). Til að samnýta 

kennslukrafta og mæta þröngum fjárhagi HA hafa u.þ.b 25% námskeiða verið samkennd með 

hjúkrunarfræði frá upphafi. Þetta eru aðallega stoðgreinar sem eru sóttar eru til 

heilbrigðisvísinda og félagsvísinda (Guðrún Pálmadóttir,  2003). Íslenska iðjuþjálfanámið 

hlaut viðurkenningu af Heimssambandi iðjuþjálfa (WFOT) árið 2000 (Guðrún Pálmadóttir og 

Kristjana Fenger, 2012). 

Nám í iðjuþjálfunarfræði hafði mikil áhrif á sögu iðjuþjálfunar á Íslandi. Ísland var 

fyrst Norðurlandanna að taka upp fjögurra ára háskólanám sem leiddi til BS gráðu í 

iðjuþjálfunarfræði. Líkt og í hinum Norðurlöndunum tryggði námið starfsréttindi sem 

iðjuþjálfi. Vegna tilkomu námsins á Íslandi þótti mikilvægt að fyrirbyggja að það myndaðist 

bil milli iðjuþjálfa sem höfðu lokið starfsréttindaprófi eða diplómanámi erlendis frá og þeirra 

sem höfðu BS gráðu úr íslenska náminu. Sérskipulögðu námi var komið á fót við HA að ósk 

Iðjuþjálfafélags Íslands árið 2003 og stóð til ársins 2005, en með því var iðjuþjálfum sem 

höfðu diplómu, gert kleift að auka menntun sína til BS gráðu (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 

2006; Guðrún Pálmadóttir, 2007). 

Aðsókn í iðjuþjálfunarfræðinámið var góð fyrstu árin. Flestir nemendurnir komu frá 

Akureyri og svæðinu í kring, en námið laðaði fleiri að og fluttust nemendur búferlum 

hvaðanæva af landinu til að sækja sér menntun í iðjuþjálfun. Þrátt fyrir að íslenskt nám væri í 

boði var aðsókn ekki í samræmi við aukna eftirspurn samfélagsins eftir iðjuþjálfum. Til að 

verða við þeirri eftirspurn var ákveðið að bjóða upp á fjarnám haustið 2008. Það gerði fleirum 
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mögulegt að sækja námið óháð búsetu og hafði það tilætluð áhrif þar sem aðsókn í námið 

jókst til muna (Guðrún Pálmadóttir og Lilja Ingvarsson, 2011). 

Grunnnám í iðjuþjálfun við HA er fjögur ár í fullu námi og lýkur með BS gráðu í 

iðjuþjálfunarfræði sem tryggir starfsleyfi frá Embætti landlæknis samkvæmt lögum nr. 

34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn. Inntökuskilyrði til að hefja nám eru að jafnaði 

stúdentspróf eða sambærileg menntun. Námið er í heild 240 ECTS einingar og er nemendum 

skylt að hafa lokið námskeiðum fyrstu tveggja áranna áður en þeir geta hafið nám á þriðja ári. 

Nemendur geta tekið hluta af námskeiðum á hverri önn en hafa að hámarki sex ár til að ljúka 

öllu náminu (Háskólinn á Akureyri, e.d. a). Innifalið í grunnnáminu er 25 vikna vettvangsnám 

þar sem nemendur spreyta sig í fjölbreytilegu starfsumhverfi. Vettvangsnámið skiptist í fjögur 

tímabil og er fyrsta tímabilið á vorönn annars árs og það síðasta á vorönn lokaársins. Þá eiga 

nemendur kost á að taka hluta af vettvangsnámi sínu á erlendri grund við samstarfsstofnanir 

HA (Háskólinn á Akureyri, e.d. b). 

Námsskráin var mótuð með það í huga að mæta þörfum íslenskrar heilbrigðisþjónustu 

og taka mið af íslenskri menningu (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Námið grundvallast á 

heilbrigðis-, líf-, félags- og iðjuvísindum þar sem iðja fólks og lífshagir eru ávallt í 

brennidepli (Fylgiskjal A). Rýnt er í áhrifin sem hljótast af samspili umhverfis og 

einstaklingsins á færni og samfélagsþátttöku og ýmsar leiðir til lausna skoðaðar. Lögð er 

áhersla á að ólíkar greinar námsins séu samþættar og að nemendur fái góðan skilning á 

samspili iðju, einstaklings og umhverfis. Iðjuþjálfunarfræðideild hefur það að markmiði að 

nemendur öðlist þekkingu, viðhorf og færni sem endurspeglar framgang iðjuþjálfunar á 

hverjum tíma og stuðli að góðri þjónustu og samvinnu við notendur (Háskólinn á Akureyri, 

e.d. b). Markmið iðjuþjálfunarfræðideildar er að veita bestu mögulegu menntun sem í boði er 

á hverjum tíma og útskrifa sjálfstæða og öfluga fagmenn með sterka fagímynd (Guðrún 

Pálmadóttir, 2001). 
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Við undirbúning námsins var sett fram námslíkan sem sýnir hvernig þekking og 

reynsla nemenda byggist upp (Mynd 1). Iðja er meginhugtakið í líkaninu og endurspeglar sýn 

iðjuþjálfa á færni og færniskerðingu skjólstæðinga. Grunnur námsins kemur frá ýmsum 

fræðigreinum en iðjusýn er þó ávallt í forgrunni. Reynslan sem nemendur hljóta af 

samskiptum sínum við umhverfið leiðir til náms, en námsumhverfi iðjuþjálfunarfræðideildar 

HA er skipulagt á þann hátt að það ýti undir þekkingu, viðhorf og leikni nemenda (Guðrún 

Pálmadóttir, 2003; Bloom, 1956). 

 

 

Umhverfið er allt í senn, skólinn, vettvangsstaðir og samfélagið þar sem nemendur 

leysa ýmis verk af hendi og á sama tíma eflist fagleg færni nemenda. Þá eru nemendur í 

samskiptum við ýmsa hópa s.s. kennara, starfandi iðjuþjálfa og skjólstæðinga á vettvangi 

(Guðrún Pálmadóttir, 2001 ). 

Kennsluaðferðirnar sem eru notaðar við nám í iðjuþjálfunarfræði við HA eru með 

margvíslegu móti og taka mið af því að nemendur tileinki sér námsefnið með mismunandi 

hætti (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Stór hluti námsins er í formi fyrirlestra, sem eftir að 

fjarnám hófst eru teknir upp og geta bæði fjarnemendur og staðarnemendur nýtt sér þá. 

Kennslulotur eru einu sinni til tvisvar á hverri önn og eru alla jafna vikulangar. Þá mæta fjar- 

Mynd 1. Námslíkan iðjuþjálfunafræðideildar  HA 



13 

og staðarnemar í HA og er megináhersla á verklegar æfingar og umræður (Háskólinn á 

Akureyri, e.d.c). Nemendum gefst tækifæri til að vinna að einstaklingsverkefnum eða sem 

þátttakendur í hópum. Talsvert er um einstaklingsleiðsögn, sérstaklega í vettvangsnáminu. 

Lengi vel hefur áhersla verið á sjálfstýrt nám og ábyrgð nemandans á eigin námi. Auknar 

kröfur eru gerðar til nemenda þegar líður á námið og verkefni skipulögð á þann hátt að 

stigvaxandi kröfur eru gerðar til gagnrýnnar hugsunar, samskipta, rökleiðslu og faglegs 

háttarlags. Nemendur eru þjálfaðir í að tileinka sér lausnaleit við úrlausn mála sem eflir bæði 

sundurleita og samleita hugsun. Vettvangsnám er veigamikill þáttur í náminu og gefst þá 

nemendum tækifæri til að hafa áhrif á og skipuleggja eigin áætlun varðandi reynslu á 

vettvangi (Guðrún Pálmadóttir, 2001; Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Mikil vinna er lögð í að stuðla að gæðum námsins og innleiðingu nýrra náms- og 

kennsluaðferða t.d. með notkun veraldarvefsins til náms og samskipta (Guðrún Pálmadóttir og 

Kristjana Fenger, 2012). Námið er í stöðugri endurskoðun, en á hverri önn er könnun lögð 

fyrir nemendur þar sem leitað er álits þeirra á innihaldi og fyrirkomulagi námskeiða. Svör 

þeirra eru svo nýtt til að aðlaga námskeið og kennsluhætti. Í lok hvers vettvangstímabils fá 

nemendur einnig tækifæri til að leggja mat sitt á reynslu sína á vettvangsstað og þá þekkingu 

sem þeir hafa öðlast á þeim tíma. Hugmyndafræði námsins, uppröðun og innihald 

námsskrárinnar hafa staðist tímans tönn þó vissulega hafi inntak námskeiða breyst í takt við 

þróun fagsins (Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Til eru upplýsingar um viðhorf 72 nemenda til námsins frá árunum 1998 - 2002 

(Guðrún Pálmadóttir, 2002; Guðrún Pálmadóttir, 2003). Gagnanna var aflað með 

spurningakönnun, en nemendur fengu mismunandi spurningalista eftir því á hvaða ári þeir 

voru staddir. Innhald listanna snéri m.a. að hugmyndafræði námsins og markmiðum 

deildarinnar. Niðurstöður sýndu að nemendum fannst námið áhugavert, fjölbreytt og 

krefjandi. Almennt voru nemendur ánægðir með námið og hina ýmsu þætti þess. 
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Allir  nemendur lýstu yfir ánægju sinni með samskipti við kennara og stærsti hluti þeirra 

einnig með kennsluaðferðir, innihald námsins, fræðilega áherslu og skipulagið. Nokkrar 

óánægju gætti meðal þriðja og fjórða árs nemenda um vægi hins verklega hluta, en 18,6% 

þriðja árs nemenda og 19,2% fjórða árs nemenda voru óánægðir með þetta atriði. Sömu hópar 

lýstu einnig nokkurri óánægju með fyrirkomulag námsmats, eða 21,4% þriðja árs nemenda og 

11,5% fjórða árs nemenda. Nemendur töldu mestu áhersluna í náminu vera lagða á 

hugmyndafræði, kenningar og sjálfstæði í vinnubrögðum (Guðrún Pálmadóttir, 2002; Guðrún 

Pálmadóttir, 2003). Álit og reynsla fjórða árs nemenda (N = 26)  af iðjuþjálfun á vettvangi var 

skoðuð sérstaklega en þessir hópar voru taldir hafa fengið nægilega reynslu. Allir nemendur 

voru sammála því að iðjuþjálfar mynduðu árangursrík tengsl við skjólstæðinga sína og þeir 

væru metnaðarfullir og létu sig varða orðstír stéttarinnar. Einnig var það mat 80,7% nemenda 

að iðjuþjálfar tækju mið af iðjuvanda frekar en sjúkdómsgreiningu og 83,6% töldu iðjuþjálfun 

beindist meira að daglegri iðju en undirliggjandi þáttum. Aftur á móti taldi rúmlega helmingur 

nemenda (56%) iðjuþjálfa ekki veita gagnreynda þjónustu og tæpur helmingur (46,2%) taldi 

þjónustuna hvorki byggða á faglegri rökleiðslu né fylgja markvissu þjónustuferli. Þá töldu 

38,5% nemenda iðjuþjálfun ekki vera skjólstæðingsmiðaða (Guðrún Pálmadóttir, 2002). 

 

Leiðir og aðferðir í námi og kennslu 

Útkoma kanadíska líkansins er fagleg færni og þátttaka. Nemandi sem byrjar nám 

kemur inn með sín persónueinkenni, þekkingu og fyrri reynslu. Faglegur þroski hans mótast 

síðan af samspili þessara þátta við umhverfið sem nær m.a. yfir viðfangsefni námsins, 

kennsluaðferðir og samskipti við kennara og samnemendur (Canadian Association of 

Occupational Therapists, 2002; Polatajko, 2007). 

Hæfni mannsins til að læra skiptist í þrjú meginsvið, þ.e. þekkingarsvið (e. cognitive 

domain), viðhorfa- og tilfinningasvið (e. affective domain) og leiknisvið (e. psychomotor). 
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Þekkingarsvið hefur það að markmiði að byggja nemendur upp hvað varðar andlega hæfileika 

og leikni í rökhugsun. Markmið viðhorfasviðs er að þroska tilfinningar, rækta áhuga nemenda 

og jákvæðni. Á þriðja og síðasta sviðinu, leiknisviðinu eru markmið sem snúa að verklegri 

færni. Hvert svið skiptir markmiðum niður í smærri þætti eftir eðli og erfiðleikastigi. Það sem 

fyrst kemur er talið auðveldast viðureignar en það sem kemur síðast gerir ýtarlegar kröfur til 

hugsunar, gildismats og færni. Til að nemandi nái síðasta þrepinu þarf hann að hafa lokið við 

þau þrep sem neðar eru (Bloom 1956; Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Kennsluaðferð er sú 

skipan sem kennarinn hefur á námsefninu, kennslunni og samskiptunum sem hann á við 

nemendur, með það að markmiði að nemendur læri það sem læra á. Til eru ýmsar 

kennsluaðferðir sem hafa mismunandi markmið (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Hér á eftir 

verður fjallað um tvær aðferðir sem taldar eru mikilvægar í námi í iðjuþjálfun. 

 

Lausnaleitarnám 

Það er ekki til nein ein skilgreining á lausnaleitanámi (e. problem based learning 

[PBL]) enda nokkur atriði sem gilda um slíkt nám. Námsskrá sem byggir á PBL er ætlað að 

hvetja nemendur til að yfirfæra þekkingu sína á aðstæðurnar sem þeir standa frammi fyrir 

hverju sinni. Kostir slíks náms hafa aðallega verið taldir að nemendur öðlast færni í rökleiðslu 

og hvatningu til að auka við nám sitt. Aðrir kostir PBL eru m.a. færni í teymisvinnu, aukinn 

skilningur á persónulegri ábyrgð og bætt gagnvirk þjónusta (Whitcombe, 2013). Það var mat 

iðjuþjálfanna Davys og Pope (2006) eftir tveggja ára reynslu þeirra af PBL námskrá í Salford 

háskólanum í Manchester að PBL nám hefði bæði jákvæða og neikvæða eiginleika. Það 

jákvæða var að nemendur höfðu tækifæri til að kafa dýpra og fá heildstæðari mynd af því sem 

þeir voru að takast á við. Hins vegar sýndu nemendur gjarnan óánægju og gremju á meðan 

þeir voru að ná tökum á lausnaleitarnáminu. Í grein Sadlo segir að líkja megi PBL námi við 

raunverulega vinnu þar sem hvatning, skilningur, gagnkvæm virðing, persónuleg ábyrgð, 
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sjálfstraust og almenn lífsgæði eru hluti af daglegu starfi (Vitnað til í Spalding og Killett, 

2010). 

Í eigindlegri rannsókn Withcombe (2013) var upplifun nemenda á þriðja og síðasta ári 

í iðjuþjálfun af lausnaleitarnámi könnuð m.t.t. þekkingar og fagímyndar. Þátttakendur voru 

valdir vegna reynslu þeirra af náminu sem eingöngu var byggt á PBL. Tekin voru 20 

hálfbundin viðtöl við 18 konur og tvo karla. Meðalaldur viðmælenda var 21 ár. Nemendurnir 

töldu að PBL ýtti undir hæfni þeirra til að yfirfæra kunnáttu og yki víðsýni. 

Í rannsókn Spalding og Killett (2010) var kannað viðhorf 28 nemenda tveggja árganga 

á öðru ári í meistaranámi til gagnsemi PBL náms. Í fyrstu var gagna aflað með 

spurningakönnun en síðan voru svörin úr könnuninni rædd í rýnihópum þar sem þátttakendur 

gátu komið með tillögur að bættu PBL námi. Niðurstöður sýndu að nemendum fannst þeir 

öðlast leikni í að yfirfæra fræðilega þekkingu sína yfir á raunverulegar aðstæður og þjónustu 

við skjólstæðinga á vettvangi. Nemendur upplifðu einnig breytingu á sjálfum sér frá því að 

vera óöruggir nemendur í það að færast nær því að verða sjálfstæðir fagmenn og að 

lausnaleitarnám virkaði hér eins og brú þarna á milli. 

 

Vettvangsnám 

Í vettvangsnámi æfast nemendur í að yfirfæra hugmyndafræði iðjuþjálfunar úr 

skólastofunum og nýta hana með skjólstæðingum í raunverulegum aðstæðum. Vettvangsnámi 

er ætlað að auka færni nemenda og stuðla að jákvæðri þekkingu á starfsaðstæðum (Evenson, 

2009). Markmið vettvangsnáms er að hvetja og styrkja nemendur í faglegri færni og undirbúa 

þá sem fagmenn. Iðjuþjálfar framtíðarinnar öðlast dýrmæta reynslu í vettvangsnámi með því 

að taka þátt í þjónustuferli með skjólstæðingum og nota íhlutun með breiðum hópi þeirra. Auk 

þess veitir vettvangsnám tækifæri til þess að þróa með sér leiðtogafærni, málsvörn og 

stjórnunarhæfileika í mismunandi aðstæðum. Með aukinni reynslu og þekkingu nemandans 
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verða kröfurnar sem gerðar eru á vettvangsstað meiri og nemandinn mætir frekari áskorunum. 

Leiðbeinendur hljóta einnig ávinning af því að taka til sín nemendur því þeir koma oftar en 

ekki með nýja þekkingu í farteskinu. Vettvangsnám er talið nauðsynleg brú milli bóklegs 

náms og starfa iðjuþjálfa. Reynslan sem fæst á vettvangsstað getur haft áhrif á hvaða svið 

iðjuþjálfanemandi tileinkar sér og hvar hann mun starfa í framtíðinni. Nemendur í iðjuþjálfun 

hefja vettvangsnámið með ólíkar væntingar í huga varðandi iðjuþjálfun, skjólstæðinga, 

umhverfið og sig sjálfa. Í vettvangsnáminu taka þeir þátt í að skipuleggja nýja þjónustu og 

öðlast nýja þekkingu og færni sem eykur kunnáttu og sjálfsöryggi í nýjum hlutverkum 

(American Occupational Therapy Association, e.d.). 

Í rannsókn Bagatell, Lawrence, Schwartz og Vuernik (2013) var skoðuð upplifun 

meistaranemenda á öðru ári af vettvangsnámi á geðsviði. Rannsóknin var eigindleg og 

nemendur höfðu nýverið lokið 12 vikna vettvangsnámi. Þeir voru beðnir um að skrifa frásögn 

af upplifun sinni á vettvangi, hvort sem hún var jákvæð eða neikvæð. Alls voru það 31 sem 

tóku þátt, 29 konur og 2 karlar á aldrinum 21 - 24 ára. Þau höfðu öll lokið BS gráðu í 

heilbrigðisvísindum og var þetta fyrsta vettvangsnám þeirra. Niðurstöðurnar sýndu að 

nemendurnir þróuðu með sér dýpri skilning á skjólstæðingum sínum, mikilvægi iðju og 

hlutverki iðjuþjálfa. Ferlið jók einnig á faglegt sjálfstraust nemendanna og hafði áhrif á 

persónulegt líf þeirra. Á meðan á vettvangsnáminu stóð mættu nemendurnir áskorunum sem 

höfðu mikil tilfinningarleg áhrif á þá. Að sama skapi urðu þessar sömu áskoranir kveikjan að 

faglegri þróun þeirra. 

Til er sérstök aðferð sem má beita í námi á vettvangi en það er svokallað reynslunám 

(e.experiential learning). Nemendur fá þá að reyna sig á vettvangsstað án leiðbeinanda en eru 

í viðvarandi tengslum við kennara sína í skólanum (Knecht-Sabres, 2013). Á fyrstu árum 

iðjuþjálfunarfræðideildar HA var þessi leið aðeins notuð meðan mikill skortur var á 

námsplássum á vettvangi. Nemendur nutu þá handleiðslu kennara við skólann og voru í 
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Fagmennska 

Fagleg umgjörð 

Lög og reglur 

Siðareglur og 
siðferði 

Faglegt atferli 

Fagleg færni 

Fagleg tengsl 

Fagleg framkoma 

Fagleg ábyrgð 

Fagið 

Eigin fagþróun 

Vinnuv./notendur 

Samfélagið 

stöðugum samskiptum við hann meðan á vettvangsnáminu stóð (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Í 

dag  fer vettvangsnám  fram víða um land í margvíslegu starfsumhverfi og er undirbúningur 

fyrir fjölbreytileg störf iðjuþjálfa innan heilbrigðis- og félagsþjónustu, skólakerfisins og á 

almennum markaði (Háskólinn á Akureyri, e.d. b). 

 

Fagmennska 

Færni við iðju er skilgreind sem geta einstaklingsins til að taka þátt í iðju sem er 

honum mikilvæg og fer fram í umhverfi hans (Law o.fl., 2002). Iðja iðjuþjálfans er hið 

faglega starf hans og ef hugmyndafræði CMOP-E er yfirfærð á iðjuþjálfann, þá verður fagleg 

færni og fagmennska til vegna hæfileika sem býr í iðjuþjálfanum og kunnáttu sem hann 

tileinkaði sér úr náminu og nýtir í starfi. Skilgreining á fagmennsku iðjuþjálfa var fyrst sett 

fram árið 1999 af Bosser og félögum (Bosser o.fl., 1999) sem könnuðu hugtakið frá sjónarhóli 

samtals 155 starfandi iðjuþjálfa og nemenda. Tekin voru rýnihópaviðtöl þar sem þátttakendur 

voru beðnir um að segja álit sitt á fagmennsku. Niðurstöður leiddu í ljós að fagmennska birtist 

í þremur grunnvíddum þ.e. faglegri umgjörð, faglegu atferli og faglegri ábyrgð, en mynd 2 

skýrir þetta frekar.  

 

 

  

Mynd 2. Þrjár grunnvíddir fagmennsku skv. Bosser. 
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Fagleg umgjörð er þekking iðjuþjálfans á lögum og reglugerðum, siðareglum og 

siðfræðilegum atriðum. Faglegt atferli snýst um hvernig  iðjuþjálfinn leysir starf sitt af hendi 

og undir það falla fagleg færni, fagleg framkoma við skjólstæðinga og samstarfsfólk og 

starfsímynd iðjuþjálfans. Fagleg ábyrgð snýst um skyldur iðjuþjálfans gagnvart 

skjólstæðingum, samfélagi og iðjuþjálfafaginu, en hann á að vera leiðandi í þróun fagsins og 

standa vörð um ímynd þess (Bosser o.fl., 1999). 

 

Frá nemanda til fagmanns 

Við skipulagningu náms í iðjuþjálfun við HA var notuð hugmyndafræði Kielhofners 

um þróun færni í starfshlutverkum. Nemendur æfa sig í að gegna nýju hlutverki sem er 

hlutverk fagmannsins (Guðrún Pálmadóttir, 2001). Samkvæmt Kielhofner (2008) má skipta 

þessu þróunarferli í þrjú stig. Á fyrsta stigi fær nemandinn að þreifa sig áfram í verkefnum 

tengdum starfinu. Umhverfið er í senn öruggt og örvandi sem leiðir til þess að nemandinn fer 

smátt og smátt að sýna leikni og vanamynstur sem síðar mynda hlutverk verðandi iðjuþjálfa. 

Með tímanum verður hann fær um að ráða við þau verkefni sem námið gerir kröfur um og 

leikni hans stenst ytri kröfur sem gerðar eru til hans og þá hefur hann náð öðru stigi. Á 

lokastiginu hefur hann byggt upp sjálfstraust og stöðuga og jákvæða starfsímynd, þar sem 

hann er þess megnugur að meta eigin frammistöðu og þau markmið sem hann hefur sett sér, 

eftir einhvern tíma í starfi. Niðurstöður frá nemendum á fjórða ári í iðjuþjálfun við HA árin 

2001 og 2002 bentu til að 90% teldu sig hafa náð viðunandi færni í öllum meginatriðum 

iðjuþjálfastarfsins og að rúm 95% hefðu mikinn metnað fyrir hönd fagsins. Einnig töldu 88% 

nemenda að þeir hefðu þróað með sér nægilega sterkt fagsjálf og vitund um hvað 

iðjuþjálfafagið stendur fyrir (Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Oftast er það mikið tilhlökkunarefni fyrir nýútskrifaða fagmenn að hefja störf að 

lokinni háskólagöngu, en þeir telja sig loks reiðubúna til að takast á við ný og krefjandi 

verkefni. Þegar upp er staðið getur það þó reynst þeim erfitt og þetta er tími mikilla breytinga 
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bæði á hlutverkum og væntingum til starfsins (Trysenaar og Perkins, 2001). Rannsóknir 

benda til að það taki nýútskrifaða fagmenn allt frá sex mánuðum upp í tvö ár að finnast þeir 

hæfir til að takast á við faglega starfshætti stéttarinnar (Hodgetts o.fl., 2007). 

Í eigindlegri rannsókn Tryssenaar og Perkins (2001) var könnuð reynsla þriggja 

iðjuþjálfanema og þriggja sálfræðinema af því að fara úr nemendahlutverkinu í að vera 

fagmaður í starfi. Þátttakendur héldu dagbók um upplifun sína á síðasta tímabili 

vettvangsnáms og fyrsta árið í starfi og sendu mánaðarlega til rannsakenda. Niðurstöður voru 

m.a. þær að þátttakendur urðu almennt fyrir áfalli þegar þeir voru að byrja í starfi og sumir 

voru að bugast undan álagi. Við úrvinnslu gagnanna báru rannsakendur kennsl á 

umbreytingarferli sem átti sér stað fyrsta árið í starfi fagmannsins. Ferlið skiptist í fjögur stig 

og var fyrsta stigið, umskipti en þá uppskar viðkomandi laun erfiðis síns og nýr kafli hófst. 

Næst kom stig sæluvímu og angistar, sem einkenndist af því að fagmaðurinn upplifði 

blendnar tilfinningar þar sem skiptust á gleði yfir því að hafa lokið náminu og angist þar sem 

hann taldi sig ekki vera nægilega vel undirbúinn til að takast á við hlutverkið sem hann stóð 

frammi fyrir. Á þriðja stigi sem er stig raunveruleikans, hafði fagmaðurinn fengið heildarsýn 

á starfinu þ.e. hvaða þætti það innihélt, góða eða slæma. Á fjórða til sjötta mánuði frá því að 

nýliðinn hóf störf hófst fjórða stigið, aðlögunarstigið, en þá haslaði viðkomandi sér völl og 

nýtti alla sína þekkingu til að vinna bug á vandmálum sem upp komu. Þetta gerðist ekki fyrr 

en í lok þessa fyrsta árs í starfi og gat jafnvel tekið lengri tíma. 

Hodgetts o.fl. (2007) könnuðu sjónarmið nemenda, nýlegra útskrifaða iðjuþjálfa og 

iðjuþjálfa til faglegrar menntunar og undirbúnings til starfa eftir nám. Rannsóknin var með 

eigindlegu og megindlegu sniði og fór fram með spurningakönnun, rýnihópum og 

símaviðtölum eftir því um hvaða hóp þátttakenda var um að ræða. Spurningakönnun var lögð 

fyrir 244 nemendur sem ýmist voru að hefja nám þ.e. höfðu verið sex mánuði í náminu, eða 

að ljúka öðru námsári. Alls 33 nemendur sem voru að hefja síðasta námsár sitt tóku þátt í 
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rýnihópunum sem voru fimm, en þar var rædd ánægja þeirra með námið. Iðjuþjálfarnir voru 

22 og tóku þátt í rýnihópum 10 mánuðum eftir að þeir fengu starfsleyfi og urðu að hafa 

starfað í a.m.k. sex mánuði. Umræðurnar snéru að upplifun þeirra af náminu og hvernig það 

gagnaðist þeim í starfi. Þá voru einnig tekin símaviðtöl við sjö iðjuþjálfa sem höfðu starfað í 

a.m.k tvö ár. Skoðuð var reynsla þeirra af vettvangi og kannað hvernig þeim fannst námið 

hafa undirbúið þá fyrir starfið. Niðurstöður bentu til þess að bæði nemendum og nýlega 

útskrifuðum iðjuþjálfum fannst þeir ekki fyllilega hæfir til að þjónusta skjólstæðinga sína. Að 

þeirra mati skorti þjálfun í hagnýtri hlið starfsins og þeim fannst þeir þarfnast meiri þekkingar 

á framkvæmd íhlutunar. Þeim iðjuþjálfum sem höfðu unnið við fagið í einhvern tíma fannst 

þeir á hinn bóginn vel í stakk búnir til að takast á við starfið. 

Í rannsókn Gray o.fl. (2012) var skoðuð upplifun og reynsla 178 ástralskra og 53 

nýsjálenskra iðjuþjálfa sem höfðu verið á vinnumarkaði í eitt ár eftir útskrift. Rannsóknin var 

megindleg og gögnum safnað með vefrænni spurningakönnun sem innihélt bæði lokaðar og 

opnar spurningar. Markmið rannsóknarinnar var að fá fram reynslu iðjuþjálfanna af ferlinu frá 

nemanda til fagmanns. Iðjuþjálfum beggja landa fannst þeir að einhverju leyti undirbúnir til 

að hefja störf, en aðeins 17,1% áströlsku iðjuþjálfanna og 8,5% þeirra nýsjálensku fannst þeir 

vera mjög vel undirbúnir. Iðjuþjálfarnir töldu sig búa yfir meiri færni í mannlegum 

samskiptum en í því að veita gagnreynda þjónustu. 

Í ástralskri rannsókn Seah, Mackenzie og Gambler (2011) voru þátttakendur átta 

iðjuþjálfar með meistaragráðu, en rannsóknin var gerð sex mánuðum eftir að þeir hófu störf. 

Eigindlegum gögnum var aflað með hálfbundnum viðtölum þar sem spurt var um reynslu 

iðjuþjálfanna af umbreytingaferlinu frá nema til fagmanns. Allir þátttakendur fundu fyrir 

varnarleysi og óöryggi við upphaf starfs. Þeir óttuðust að standa ekki undir væntingum og 

töldu sig ekki búa yfir nægri þekkingu þegar þeir hófu störf. Þeir lýstu líðan sinni eins og 

þeim hefði verið kastað út í djúpu laugina án bjargráða. Þeim fannst þeir þurfa að minna sig á 
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að þeir væru ekki lengur nemendur heldur fagaðilar. Það kom einnig í ljós að sveigjanleiki, 

jafnvægi í daglegu lífi og atorkusemi voru eiginleikar sem auðvelduðu ferlið frá nema til 

fagmanns. Niðurstöður sýndu einnig að því eldri sem þátttakendur voru, því tilbúnari og 

öruggari voru þeir þegar þeir hófu störf. Sömu þátttakendur vissu betur hvað þeir vildu fá úr 

starfi sínu sem iðjuþjálfar og völdu störf í samræmi við persónuleg gildi og hæfni. 

 

Fagleg færni og þátttaka  

Faglegt öryggi snýst um persónulega trú iðjuþjálfans á sjálfan sig, skilning hans á 

hlutverki og umfangi fagsins og getu hans til að uppfylla þær kröfur sem fylgja hlutverkinu. 

Faglegt öryggi er undirstaða þátttöku (e. engagement) í starfi, virkrar þjónustu og faglegrar 

framkomu (Holland, Middleton og Uys, 2012). Samkvæmt Bosser o.fl.,(1999) heyrir fagleg 

þáttaka undir fagmennsku. Iðjuþjálfinn hefur skyldur gagnvart skjólstæðingum, samfélaginu 

og faginu sem snúa að því að vera málsvari fagsins, stunda eigin rannsóknir, sækja símenntun 

og gefa til baka til samfélagsins. Fagleg þátttaka iðjuþjálfans er þegar hann verður hugfanginn 

af starfi sínu og verður það samofið gjörðum hans og hugsunum. Starfið er iðja iðjuþjálfans 

og lífsandi sem mótast af umhverfinu og gefur iðjunni gildi (Law, Polatjako, Baptiste og 

Townsend, 2002). Faglegt öryggi hefur jákvæð áhrif á gagnrýna hugsun og rökleiðslu sem 

leiðir til meiri innlifunar í starfi. Sá sem hefur lítið faglegt öryggi veigrar sér við að taka 

virkan þátt, treystir ekki eigin rökleiðslu og sækir utanaðkomandi aðstoð þó hann þurfi hana 

ekki. Slíkur fagmaður hefur lítil samskipti við skjólstæðinga sína og vantar leiðtogafærni til 

þess að stýra tengslum fagmanns og  skjólstæðings. Fagmaðurinn þarf að leysa ýmis krefjandi 

viðfangsefni á viðunandi máta og mæta, eða fara framúr, þeim kröfum sem til hans eru gerðar 

á vettvangi til þess að upplifa faglega færni (Holland, Middleton og Uys, 2012). Ákveðnir 

persónulegir eiginleikar eru taldir hafa jákvæð áhrif á faglegt öryggi, t.a.m. það að taka 

frumkvæði, vera virkur og leita að tækifærum til frumkvöðlastarfs. Fagmaður sem hefur 
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sterka trú á eigin getu og faginu sem hann valdi, upplifir faglega færni og getur tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir í starfi. Þessir þættir ýta undir sterka starfsímynd eða fagsjálf (e. 

professional identity). Að öðlast faglega færni í starfi er ferli sem tekur tíma. Nýútskrifuðum 

iðjuþjálfum finnst þeir oft ekki hafa það sem til þarf á vettvangi fyrstu árin í vinnu, en sá tími 

einkennist af faglegu þroskaferli (Hodgetts o.fl. 2007; Tryssenaar og Perkins, 2001). Nám 

iðjuþjálfa byggir á kenningum og þeir sem tileinka sér þær og nota til þess að stýra starfi sínu, 

upplifa faglega færni í auknum mæli (Hodgetts o.fl. 2007). Samkvæmt Strickland er faglegri 

færni viðhaldið með því að stunda reglubundið sjálfsmat ásamt því að taka þátt í rannsóknum 

og sækja símenntun. Iðjuþjálfi sem kennir, handleiðir og styður er einnig að efla faglega færni 

sína. Regluleg samskipti við samstarfsmenn efla að auki faglega færni (Vitnað til í Courtney 

og Farnworth, 2003).  

Heilbrigðisstarfsmönnum ber að viðhalda menntun sinni, eða eins og segir í grein 2. 3. 

í siðareglum Iðjuþjálfafélags Íslands (e.d.): „Iðjuþjálfi eykur þekkingu sína og nýtir sér 

nýfengna þekkingu sína jafnóðum í starfi”. Rannsókn Ryan (2003) var gerð meðal 180 

hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Rannsóknin var bæði megindleg og eigindleg 

og var gagna aflað með spurningakönnun, sem innihélt opnar og lokaðar spurningar. Markmið 

rannsóknarinnar var að afla þekkingar á þeim þáttum sem hafa áhrif á heilbrigðisstarfsmenn 

til þess að viðhalda faglegri þátttöku alla starfsævina. Niðurstöður leiddu í ljós að 

þátttakendur voru sammála um að fagleg færni jókst í samræmi við aukna kunnáttu. Þá töldu 

þeir símenntun nauðsynlega til að koma í veg fyrir stöðnun í starfi. 

Moon (2004) skilgreindi ígrundun sem sjálfráða hugsun til þess að uppfylla ákveðinn 

tilgang við flóknar aðstæður. Lowe, Rappolt, Jaglal og MacDonald (2007) könnuðu hvort 

iðjuþjálfar notuðu ígrundun til að yfirfæra þekkingu sína á störf og áhrif þess að nota 

ígrundun í starfi. Markmið rannsóknarinnar var að þróa kenningu um notagildi ígrundunar. 

Þátttakendur voru 41 iðjuþjálfi sem höfðu lokið þriggja daga námskeiði tengt störfum sínum. 
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Gögnum var safnað strax eftir námskeiðið og aftur tveimur til þremur mánuðum seinna. 

Megindleg gögn voru fengin með spurningakönnun þar sem upplýsingum var aflað um 

þjónustu, skjólstæðingshópa og vinnuhætti. Tveir sjálfsmatskvarðar voru lagðir fyrir og mat 

annar þeirra þátttöku einstaklinga í ígrundun og hinn hvernig þátttakendunum gekk að 

yfirfæra nýja þekkingu á starf sitt. Eigindleg gögn fengust með viðtölum við 10 iðjuþjálfa á 

aldrinum 26-49 ára sem höfðu 3ja-25 ára starfsreynslu. Þrír voru með MS gráðu, fimm með 

BS gráðu og tveir með diplómu. Tvö módel voru þróuð út frá niðurstöðunum og sýndi annað 

þeirra hvenær ígrundun var notuð og hitt persónubundna og utanaðkomandi þætti sem höfðu 

áhrif á ígrundunina. Talið var að ígrundun væri mikilvæg fyrir fagmenn í heilbrigðisþjónustu 

til að heimfæra kunnáttu sína á störf sín. Þátttakendur sögðu að ef þeir notuðu ekki ígrundun 

þá nýttist þekking þeirra ekki eins vel í starfi. 

 

Samantekt 

Nám í iðjuþjálfun á sér langa sögu og hefur tekið miklum breytingum í tímans rás. 

Staðlar Heimssambands iðjuþjálfa stýra skipulagningu nýrra námsbrauta í iðjuþjálfun og 

sambandið fylgist með gæðum menntunar í öllum aðildarlöndum sínum. Erlendis er nám í 

iðjuþjálfun mismunandi hvað varðar lengd, gráður og kennsluaðferðir. Háskólinn á Akureyri 

er fyrsti og eini skólinn á Íslandi sem býður upp á nám í iðjuþjálfunarfræði en kennsla hófst 

árið 1997. Hugmyndafræðin að baki náminu byggir á iðju, heilsu og skjólstæðingsmiðaðri 

nálgun. 

Kennsluaðferðir í iðjuþjálfunarnámi eru margvíslegar og nokkuð mismunandi milli 

landa. Lausnaleitarnám er víða notað, mest á Norðurlöndunum, og mikil áhersla lögð á 

vettvangsnám. Á meðan á náminu stendur fær nemandinn tækifæri til að prófa sig áfram og 

efla faglegan þroska sinn. Nýútskrifaðir iðjuþjálfar ganga í gegnum þroskaferli sem einkennist 

af því að þeir missa tímabundið sjónar á faglegu sjálfstrausti sínu þegar þeir hefja störf en 
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byggja það svo upp aftur með aukinni reynslu. Þessi uppbygging er einstaklingsbundin og 

getur tekið allt frá sex mánuðum upp í tvö ár. 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. Greint verður frá 

rannsóknarsniði, þýði og úrtaki í rannsókninni og mælitækinu sem notað var til gagnaöflunar. 

Fjallað verður um siðfræðilega þætti og úrvinnslu gagna. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu og viðhorf iðjuþjálfanemenda og 

nýlega útskrifaðra iðjuþjálfa af námi í iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri. Leitað 

var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvert er álit og viðhorf iðjuþjálfanema á þriðja og fjórða ári til núverandi náms í 

iðjuþjálfunarfræði við HA? 

2. Hvert er álit og viðhorf iðjuþjálfa, sem útskrifuðust fyrir einu til þremur árum, til 

þess náms sem þeir stunduðu í iðjuþjálfunarfræði við HA? 

3. Hvernig finnst iðjuþjálfum, sem útskrifuðust fyrir einu til þremur árum síðan, nám í 

iðjuþjálfunarfræði við HA hafa undirbúið þá fyrir störf m.t.t. faglegrar færni og þátttöku? 

 

Rannsóknarsnið og aðferðir 

Rannsóknin var megindleg en með þeirri aðferð er tölulegum upplýsingum safnað á 

hlutlægan hátt. Tölfræði er notuð við greiningu og túlkun gagna og niðurstöður settar fram 

myndrænt t.a.m. í töflum og súluritum. Rannsóknir af þessu tagi gefa upplýsingar um algengi, 

hlutfall, mismun milli hópa o.fl. (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Aðferðin veitir 

rannsakendum möguleika á að ná miklu magni upplýsinga á stuttum tíma og sýnir einnig fram 

á mynstur, komi það fram í gögnunum. Það sem helst mætti teljast ókostur megindlegra 

rannsókna er að ekki gefst möguleiki á að dýpka svör þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 
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Lýsandi rannsóknarsnið var notað í þessari rannsókn en með þeirri aðferð er 

fyrirbærum eða ástandi hópa lýst. Oftast er vitnað til þessarar tegundar rannsókna í almennum 

fjölmiðlum, sem spurningakönnunar, þar sem spurningalistar eru sendir til ákveðins hóps 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Við gerð slíkra lista þarf að hafa í huga skipulag, 

uppsetningu og framkvæmd. Leiðbeiningar sem þátttakendum eru gefnar þurfa að vera 

ýtarlegar og skýrar til að tryggja að þátttakendur skilji spurningarnar og svarmöguleikana sem 

gefnir eru. Með þessu móti er réttmæti mælitækisins tryggt sem best. Hér varð vefkönnun 

fyrir valinu og spurningalisti sendur út til að afla gagna. Slík könnun er bæði ódýr og skilvirk, 

og ekki hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda. Þýði þessarar rannsóknar voru 

nemendur á þriðja og fjórða ári vorið 2014 og iðjuþjálfar sem útskrifuðust fyrir einu til 

þremur árum, en gera má ráð fyrir að þessir hópar hafi tileinkað sér nútímatækni eins og net- 

og tölvunotkun. Helstu ókostir vefkannana eru hversu svarhlutfall getur verið dræmt og að 

áminningarpóstur er oft tekinn sem áreiti (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

 

Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar samanstóð af þriðja og fjórða árs nemendum í iðjuþjálfunarfræði 

vorið 2014 og iðjuþjálfum sem útskrifuðust frá HA fyrir einu til þremur árum. Spurningalistar 

voru sendir öllum aðilum þessara hópa og því var úrtakið hið sama og þýðið að undanskildum 

rannsakendunum þremur sem voru nemendur á fjórða ári. Horft var til þess að nemendurnir 

hefðu öðlast töluverða reynslu af náminu og að iðjuþjálfarnir væru komnir með einhverja 

starfsreynslu, en að námið væri þeim samt í fersku minni.  

Alls voru sendir út 65 spurningalistar, þar af 23 til nemenda á þriðja ári, 16 til 

nemenda á fjórða ári og 26 til útskrifaðra iðjuþjálfa. Netföng nemenda voru fengin frá 

skrifstofu HA ásamt lista með nöfnum og símanúmerum útskrifaðra iðjuþjálfa, en netföngum 

þeirra var safnað símleiðis.  
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Mælitæki 

Spurningalistarnir voru hannaðir af rannsakendum, en þeir voru mismunandi fyrir 

hvern hóp fyrir sig. Við gerð listanna var stuðst við fræðileg rit og rannsóknir til að auka 

réttmæti spurninganna (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Haft var í huga að listarnir svöruðu 

rannsóknarspurningum þessa verkefnis og gæfu innsýn í reynslu og viðhorf nemenda og 

útskrifaðra iðjuþjálfa. Eldri listar leiðbeinanda, Guðrúnar Pálmadóttur dósents við HA, voru 

einnig hafðir til hliðsjónar, en þeir höfðu áður verið notaðir í gæðaþróun námsins. 

Spurningalistarnir innihéldu frá 16 upp í 23 spurningar. Þeir voru settir upp í vefforritið 

SurveyMonkey sem er hannað fyrir vefkannanir og hægt er að kaupa aðgang að því á 

veraldarvefnum. 

Spurningarnar voru flestar lokaðar og höfðu ýmist fjóra eða fimm svarmöguleika. Með 

lokuðum spurningum eru svarkostirnir fyrirfram ákveðnir og ekki býðst að velja önnur svör 

eða svara frá eigin brjósti. Svarmöguleikarnir voru ýmist í formi nafn- eða raðkvarða. Þar sem 

mikilvægt þótti að þátttakendur gerðu upp hug sinn varðandi þau málefni sem spurningarnar 

skírskotuðu til voru nokkrir svarmöguleikar fjögurra þrepa, þ.e. gáfu ekki möguleika á 

hlutleysi. Nokkrar spurningar voru hálfopnar en þá eru felldar saman lokuð spurning og opin 

spurning og svaranda gefst tækifæri til að bæta við svarmöguleika sem er rannsakendunum 

hulinn. Síðasta spurningin í öllum listunum var opin, þar sem þátttakendur gátu komið til skila 

athugasemdum sínum. Með opnum spurningum fá þátttakendur möguleika til að tjá sig frjálst 

um ákveðið málefni án þess að vera bundnir ákveðnum svarmöguleikum (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013; Hoyle, Harris og Judd, 2002). Ekki var spurt um persónulegar upplýsingar, 

nöfn eða staðarhætti í rannsókninni. 

Listarnir sem sendir voru báðum hópum nemenda voru að hluta til sambærilegir, en þó 

var nokkur áherslumunur eftir stöðu nemenda í námi. Listarnir skiptust í þrjá hluta. A - hluti 

fjallaði um iðjuþjálfanámið við HA. Dæmi um spurningu: “Hvert er álit þitt á 
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iðjuþjálfanáminu?”. B - hluti var um framtíð nemandans sem iðjuþjálfi. Dæmi um spurningu: 

“Á hvaða sviði innan iðjuþjálfunar hefur þú mestan áhuga núna?”. C - hluti fjallaði um kynni 

nemandans af iðjuþjálfun á vettvangi. Dæmi um spurningu: “Hvert er álit þitt og reynsla af 

þeirri iðjuþjálfun sem fer fram á Íslandi í dag?” Listi iðjuþjálfanna skiptist í fjóra hluta. A - 

hluti fjallaði um starfsferil þeirra sem iðjuþjálfa. Dæmi um spurningu: “Hvað vegur þyngst í 

ákvarðanatöku þinni þegar þú ræður þig í vinnu?”. B - hluti var um iðjuþjálfanámið við HA. 

Dæmi um spurningu: “Hversu vel eða illa reyndist iðjuþjálfanámið sem undirbúningur fyrir 

það faglega starf sem þú stundar í dag? ”. C - hluti fjallaði um fagmennsku og færni að námi 

loknu. Dæmi um spurningu: “Hvernig upplifðir þú faglega færni þína í starfi að loknu 

námi?”. D - hluti var um faglega eflingu og framtíðaráform. Dæmi um spurningu: “Hefur þú 

verið í formlegu námi eftir að þú útskrifaðist sem iðjuþjálfi? “. 

 

Siðfræðilegir þættir 

Við gerð rannsóknarinnar voru siðfræðileg málefni höfð að leiðarljósi. Í 

kynningarbréfum (sjá fylgiskjöl B og C) sem send voru með spurningalistunum kom fram 

tilgangur rannsóknarinnar, hverjir rannsakendur voru og hvernig mögulega mætti nýta 

niðurstöðurnar. Þátttaka var frjáls en tekið fram að hvert einstakt svar væri mikilvægt og vægi 

þungt í að styrkja niðurstöður rannsóknarinnar. Boðið var upp á að senda fyrirspurn til 

rannsakenda á ákveðið netfang ef einhverjar spurningar kæmu upp. 

Það fer eftir eðli rannsókna og umfangi gagnaleyndar, hvort ástæða er til að leita 

samþykkis Persónuverndar eða siðanefnda, eða hvort samþykki þátttakenda nægir (Vilhjálmur 

Árnason, 2003). Þar sem ekki var spurt um persónulegar upplýsingar né einkahagi var ekki 

talin ástæða til að tilkynna hana til Persónuverndar. 
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Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Gögnum var safnað á tímabilinu 17. febrúar til 31. mars 2014. Sendur var vefpóstur á 

alla nemendur sem skráðir voru á 3. og 4. ári í iðjuþjálfunarfræði vorið 2014 og alla iðjuþjálfa 

sem höfðu útskrifast frá HA árin 2011 og 2012. Vefpóstinum fylgdi kynningarbréf og hlekkur 

á könnunina. Gert var ráð fyrir að svörun tæki u.þ.b. 15 mínútur. Fjórum til fimm vikum 

seinna var sendur áminningapóstur, en slíkt er gert til að hvetja til þátttöku þá sem eiga eftir 

að svara og kveikja áhuga þeirra sem höfðu ekki hugsað sér að svara (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). Gögnin voru skráð í SPSS tölfræðiforritið (Statistical Package for Social Sciences). 

Notuð var lýsandi tölfræði s.s., hlutföll og meðaltöl við úrvinnslu gagna en með henni birtist 

það sem einkennir gögnin og sú dreifing sem kemur fram í úrtakinu (Amalía Björnsdóttir, 

2013). Tölvuforritin Excel og Word voru notuð til að útbúa og setja upp töflur og súlurit við 

framsetningu niðurstaðna. 
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar fram í rituðu 

máli, súluritum og töfluformi. Rannsóknarspurningunum verður svarað og leitast við að 

endurspegla álit og viðhorf nemenda og iðjuþjálfa til námsins og hvernig námið hefur reynst 

sem undirbúningur fyrir störf á vettvangi m.t.t. faglegrar færni og þátttöku. Alla jafna er 

byrjað á að greina frá niðurstöðum frá þriðja og fjórða árs nemendum og þær skoðaðar í 

samhengi við niðurstöður iðjuþjálfanna þegar við á. Að endingu eru birtar niðurstöður sem 

eingöngu eiga við iðjuþjálfana. 

Alls voru sendir út 65 spurningalistar. Svör bárust frá 47 einstaklingum, sem þýðir að í 

heildina var svarhlutfallið 72,3%. Svarhlutfall þriðja árs nemenda var 78,3%, fjórða árs 87,5% 

og iðjuþjálfanna 58,0%. Iðjuþjálfarnir höfðu 17 til 34ra mánaða starfsreynslu en tveir höfðu 

ekki starfað við fagið. Flestir iðjuþjálfanna, eða tæplega 77%, höfðu starfað á sama vinnustað 

frá upphafi og meirihluti þeirra (66,7%) var í fullu starfi. Þegar iðjuþjálfarnir voru spurðir 

hvað vægi þyngst þegar þeir réðu sig til starfa svaraði meirihlutinn (78,6%) að það væri áhugi 

á starfinu. 

 

Viðhorf og reynsla af náminu 

Báðir hópar nemenda voru spurðir um hversu krefjandi, áhugavert og fjölbreytt þeim 

þætti námið og er niðurstöðurnar að finna á mynd 3. Stærstum hluta nemenda fannst námið 

mjög krefjandi og rúmlega helmingur sagði að það væri mjög fjölbreytt.  
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Í töflu 1 má sjá ánægju nemenda með ýmis atriði varðandi námið. Almennt voru þeir 

ánægðir með flesta þætti námsins, en þó var áberandi hve nemendur voru óánægður með vægi 

hins hagnýta og verklega hluta. Einnig voru rúm 40% þriðja árs nema óánægðir með 

fyrirkomuleg námsmats. 

 

 

 

 Mjög ánægð(ur) 

% 

Frekar 

ánægð(ur) 

% 

Frekar 

óánægð(ur) 

% 

Mjög 

óánægð(ur) 

% 

3. ár 4. ár 3.ár 4.ár 3. ár 4. ár 3. ár 4. ár 

Skipulag (uppröðun 

áfanga) 
5,6 21,4 61,1 50,0 33,3 28,6 - - 

Innihald 22,2 14,3 66,7 78,6 11,1 7,1 - - 

Vægi hins fræðilega 

hluta 
16,7 14,3 66,7 64,3 16,7 21,4 - - 

Vægi hins hagnýta eða 

verklega hluta 
16,7 14,3 44,4 28,6 33,3 50,0 5,6 7,1 

Kennsluaðferðir 5,6 - 72,2 64,3 22,2 35,7 - - 

Samskipti við kennara 27,8 21,4 61,1 57,1 5,6 21,4 5,6 - 

Fyrirkomulag 

námsmats 
5,6 - 50,0 78,6 44,4 21,4 - - 

3. árs nemendur, N=18 

4. árs nemendur, N=14 

 

Mynd 3. Álit 3. og 4. árs nemenda af náminu. 

Tafla 1.  

Ánægja nemenda með ýmsa þætti námsins 
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Tafla 2 sýnir að um 30% fjórða árs nemenda fannst námið samræmast illa hlutverkum 

iðjuþjálfa og svipað hlutfall þriðja árs nemenda fannst það samræmast illa þörfum 

samfélagsins.  

  

 Mjög vel 

% 

Frekar vel 

% 

Frekar illa 

% 

3. ár 4. ár 3.ár 4.ár 3.ár 4.ár 

Í samræmi við hlutverk 

iðjuþjálfa 
5,6 7,1 77,8 64,3 16,7 28,6 

Í samræmi við þarfir 

samfélagsins 
22,2 7,1 50,0 71,4 27,8 21,4 

 

 

 

 Sammála 

% 

Ósammála  

% 

3.ár 4.ár 3.ár 4.ár 

Iðjuþjálfun er skjólstæðingsmiðuð 94,2 100,0 5,9 - 

Iðjuþjálfunin fylgir markvissu þjónustuferli 58,8 42,9 41,2 57,1 

Iðjuþjálfar mynda árangursrík tengsl við skjólstæðinga sína 94,2 100,0 5,9 - 

Nálgun og starfsaðferðir iðjuþjálfa taka fyrst og fremst mið af 

sjúkdómsgreiningu skjólstæðinga 
52,9 28,6 47,1 71,5 

Nálgun og starfsaðferðir iðjuþjálfa taka fyrst og fremst mið af 

iðjuvanda skjólstæðinga 
82,4 92,8 17,6 7,1 

Mat og íhlutun iðjuþjálfa beinist aðallega að undirliggjandi 

líkamsstarfsemi (skjólstæðingsþættir) 
47,1 30,8 53,0 69,2 

Mat og íhlutun iðjuþjálfa beinist aðallega að daglegri iðju 94,1 84,7 5,9 15,4 

Mat og íhlutun iðjuþjálfa byggjast á hugmyndafræði og 

faglegri rökleiðslu fyrir hvern skjólstæðing 
64,7 92,3 35,3 7,7 

Mat og íhlutun iðjuþjálfa byggjast á hefðum og venjum 

viðkomandi vinnustaðar 
100,0 78,6 - 21,4 

Iðjuþjálfar hafa mikil áhrif í þverfaglegu samstarfi 70,5 78,6 29,4 21,4 

Iðjuþjálfun nýtur virðingar meðal annarra stétta 70,6 57,1 29,4 42,9 

Iðjuþjálfar fylgjast vel með þeirri þróun sem á sér stað í 

faginu* 
- 85,2 - 14,3 

iðjuþjálfar leitast við að veita gagnreynda þjónustu* - 71,5 - 28,6 

Iðjuþjálfar eru metnaðarfullir í starfi og láta sig varða orðstír 

iðjuþjálfunar* 
- 92,9 - 7,1 

*Spurningar aðeins fyrir 4. árs nema. 

 

Álit og reynslu nemenda af iðjuþjálfun á vettvangi má svo sjá í töflu 3. Báðir hóparnir 

töldu að iðjuþjálfun á vettvangi væri skjólstæðingsmiðuð, að iðjuþjálfar mynduðu árangursrík 

Tafla 2.  

Samræmi námsins við hlutverk iðjuþjálfa og þarfir samfélagsins. 

Tafla 3.  

Álit og reynsla nemenda af iðjuþjálfun á vettvangi. 
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tengsl við skjólstæðinga sína og að mat og íhlutun beindist aðallega að daglegri iðju. Um 40% 

þriðja árs nemenda og tæp 60% fjórða árs nemenda töldu að iðjuþjálfun fylgdi ekki markvissu 

þjónustuferli. Einnig taldi  rúmur helmingur þriðja árs nema að iðjuþjálfar tækju fyrst og 

fremst mið af sjúkdómsgreiningu og tæp 30% fjórða árs nemenda voru á sama máli. Allir 

nemendur á þriðja ári og tæp 80% nemenda á fjórða ári töldu mat og íhlutun byggjast á 

hefðum og venjum vinnustaðar.  

Tafla 4 sýnir viðbrögð fjórða árs nemenda við ýmsum atriðum er lúta að fagmennsku. 

Flestir voru mjög sammála því að þeir væru færir um að mynda jákvæð tengsl við 

skjólstæðinga og samstarfsfólk og  veita skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Þá voru 57,1% 

ósammála því að starfsímynd þeirra væri sterk. 

 

 

 

 Mjög 

sammála  

% 

Frekar 

sammála 

 % 

Frekar 

ósammála  

% 

Mjög 

ósammála 

% 

Ég er fær um að kynna hugmyndafræði og tilgang 

iðjuþjálfunar 
21,4 57,1 21,4 - 

Ég sýni fagmennsku og ábyrgð  57,1 42,9  - 

Ég er fær um að ákvarða hvar þjónusta iðjuþjálfa 

kemur að gagni 
14,3 71,4 14,3 - 

Ég er fær um að mynda jákvæð og árangursrík 

tengsl við skjólstæðinga og samstarfsfólk 
71,4 28,6 - - 

Ég er fær um að veita skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu 
71,4 28,6 - - 

Ég er fær um að meta færni fólks við daglega iðju 28,6 71,4 - - 

Ég er fær um að skipuleggja innihald og 

fyrirkomulag iðjuþjálfunar 
21,4 71,4 - - 

Ég er fær um að veita skjólstæðingum mínum 

þjónustu við hæfi  
28,6 64,3 7,1 - 

Ég er fær um að leggja gagnrýnið mat á þá þjónustu 

sem ég veiti 
14,3 71,4 14,3 - 

Ég tileinka mér og nýti rannsókna- og fræðaskrif í 

starfi mínu  
7,1 57,1 21,4 14,3 

Ég legg  eitthvað af mörkum sem stuðlar að 

gæðaþróun í iðjuþjálfun 
7,1 50 35,7 7,1 

Ég hef sterka starfsímynd  42,9 50 7,1 

Ég hef sterka fagvitund 7,1 57,1 28,6 7,1 

Ég hef mikinn metnað fyrir hönd iðjuþjálfunar sem 

fræðigreinar 
35,7 57,1 7,1 - 

 

Tafla 4.  

Viðbrögð fjórða árs nemenda við fullyrðingum er lúta að fagmennsku. 
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Mynd 4. Álit á fjölda viðfangsefna í 

vettvangsnámi. 

Mynd 5. Álit á tengslum viðfangsefna við 

aðstæður á vettvangsstað. 

Allir hóparnir þrír voru spurðir um hvort 

einhverju mætti sleppa úr náminu eða hvort 

eitthvað vantaði. Svör við opnum spurningum 

leiddu í ljós að 21 nemandi áleit að sleppa mætti 

meinafræði. Einnig var það álit 10 nemenda að í 

námið vantaði meiri verklega fræðslu um 

íhlutunaraðferðir fyrir mismunandi 

skjólstæðingshópa. Myndir 4 og 5 sýna álit á 

viðfangsefnum frá skólanum í vettvangsnámi, þ.e. 

fjölda þeirra og tengsl við aðstæður á 

vettvangsnámsstað. Almennt var álitið að 

viðfangsefnin væru í góðum tengslum við 

aðstæður en þriðja árs nemum fannst þau vera of 

mörg.  

 

Tafla 5 sýnir álit hópanna á áherslum í náminu. Almennt töldu nemendur of litla 

áherslu vera lagða á almenna þjónustu iðjuþjálfa, en iðjuþjálfarnir voru ekki á sama máli og 

sögðu áhersluna hæfilega. Flestum nemendum þótti áherslan á hjálpartæki og tæknileg úrræði 

ekki vera nægileg. Fjórða árs nemendum (78,5%) fannst ekki nægileg áhersla á fræðslu um 

þverfaglega hugmyndafræði og samstarf við aðrar fagstéttir og tæplega  80% nemenda þriðja 

árs og meira en 60% nemenda fjórða árs fannst of lítil áhersla lögð á heilsueflingu, forvarnir 

og vinnuvistfræði. 



36 

Tafla 5.  

Álit hópanna á þeirri áherslu sem lögð er á ólíkar námsgreinar. 
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Mynd 6. Álit nemenda og  iðjuþjálfa á fyrirkomulagi náms til starfsréttinda sem iðjuþjálfi. 

Mynd 6 sýnir skoðanir hópanna á tilhögun náms til starfsréttinda sem iðjuþjálfi í 

framtíðinni.  Rúmlega 60% iðjuþjálfanna ásamt 35,3% þriðja árs nemenda og 57,1% fjórða 

árs nemenda voru fylgjandi 3ja ára grunnnámi ásamt einu ári á meistarastigi. Tæpur 

helmingur þriðja árs nemenda kaus núverandi fyrirkomulag. 

 

Fagleg færni og þátttaka að loknu námi 

Alls töldu 86% iðjuþjálfanna námið hafa undirbúið þá vel fyrir starfið og 64% þeirra 

fannst fagleg færni sín hafa verið góð við námslok. Þegar iðjuþjálfarnir voru spurðir hve 

langan tíma það tók að upplifa faglega færni í starfi var svar meirihlutans (61,5%) að það 

hefði tekið sex mánuði til eitt ár en u.þ.b. þriðjungur töldu það hafa tekið eitt ár eða meira. 

Mynd 7 gefur yfirlit yfir faglegt atferli og viðfangsefni iðjuþjálfanna. Flest atriðin áttu 

mjög eða frekar vel við, en enginn áleit að kynning á hugmyndafræði og tilgangi iðjuþjálfunar 

og umfangi þjónustunnar ætti mjög vel við sem lýsing á starfinu.  
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Mynd 8. Álit iðjuþjálfa á faglegri þátttöku sinni, starfsímynd og fagvitund 

 

Mynd 8 sýnir mat iðjuþjálfanna á faglegri þátttöku sinni, fagvitund og starfsímynd. Þar 

sést að meira en 70% iðjuþjálfanna töldu að sterk starfsímynd og fagvitund lýsti þeim a.m.k. 

frekar vel og rúm 90% að þeir hefðu metnað fyrir hönd iðjuþjálfunar. 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 7. Faglegt atferli og viðfangsefni í starfi iðjuþjálfa. 
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Tafla 6 sýnir tíðni gilda, meðaltöl og staðalfrávik fyrir mat iðjuþjálfanna á eigin 

frammistöðu í starfi, en frammistaðan var mæld á kvarðanum 1 (mjög illa) til 5 (mjög vel). 

Samkvæmt töflunni telja iðjuþjálfarnir sig færasta í að tengjast skjólstæðingum, koma til móts 

við þarfir þeirra, efla áhugahvöt fólks og virkja það til þátttöku. Einnig að miðla upplýsingum 

og taka þátt í þverfaglegri samvinnu (M á bilinu 4,31-4,62, SF á bilinu 0,63-0,66).  

 

 

 

 1  

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
M 

(%) 
SF 

(%) 

Að tengjast skjólstæðingum - - 7,7 23,1 69,2 4,62 0,65 

Að kem til móts við þarfir 

skjólstæðinganna 
- - 7,7 30,8 61,5 4,54 0,66 

Að efla áhugahvöt fólks og virkja það til 

þátttöku 
- - 7,7 53,8 38,5 4,31 0,63 

Að leiðbeina og kenna skjólstæðingum og 

öðrum 
- 7,7 7,7 53,8 30,8 4,08 0,86 

Að starfa með og stýra hópum  7,7 7,7 30,8 30,8 23,1 3,54 1,20 

Að nota matstæki auk óformlegra 

matsaðferða 
- 7,7 15,4 69,2 7,7 3,77 0,73 

Að fá yfirsýn yfir færni fólks og aðstæður 

þess til iðju 
- - 15,4 46,2 38,5 4,23 0,73 

Að annast markmiðssetningu og 

áætlanagerð 
- - 38,5 38,5 23,1 3,85 0,80 

Að breyta og aðlaga iðju og umhverfi 

skjólstæðinga 
- 8,3 25 50 16,7 3,75 0,87 

Að nýta og þróa úrræði og hjálpartæki 8,3 16,7 41,7 33,3 - 3,00 0,95 

Að þjálfa undirliggjandi hæfni og 

eiginleika skjólstæðinga 
7,7 7,7 7,7 61,5 15,4 3,69 1,11 

Að meta árangur af þjónustu iðjuþjálfa 7,7 15,4 30,8 30,8 15,4 3,31 1,18 

Að skipuleggja og þróa nýja heilbrigðis- 

eða félagsþjónustu 
15,4 38,5 23,1 15,4 7,7 2,62 1,19 

Að skipuleggja og stjórna eigin vinnutíma 

og umhverfi 
15,4 - 7,7 46,2 30,8 3,77 1,36 

Að skrá upplýsingar og gera skýrslur  - 7,7 - 53,8 38,5 4,23 0,83 

Að miðla upplýsingum og taka þátt í 

þverfaglegri samvinnu 
- - 7,7 30,8 61,5 4,54 0,66 

Að halda sameiginlegu vinnuumhverfi í 

lagi 
- - 15,4 46,2 38,5 4,23 0,73 

Að nýti tölvuvæðingu og upplýsingatækni - - 15,4 53,8 30,8 4,15 0,69 

 

  

Tafla 6. Mat iðjuþjálfa á eigin frammistöðu í starfi. (1 geri mjög illa - 5 geri mjög vel) 
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Aðspurðir um faglega þátttöku og fagþróun sögðust flestir iðjuþjálfarnir afla sér frekari 

þekkingar með því að lesa sér til, prófa sig áfram og leita ráða hjá reyndari iðjuþjálfum. Sex 

iðjuþjálfanna hyggjast sérhæfa sig innan fagsins og öðlast starfsreynslu á ákveðnu sviði og 

þrír stefna á frekara nám sem leiðir annað hvort til hærri menntagráðu eða sérhæfingar í 

faginu. Fimm iðjuþjálfanna stefna að viðbótarnámi í einhverju öðru en iðjuþjálfun. Tíu 

hyggjast starfa áfram á þeim stað sem þeir eru núna og fjórir huga að því að hefja störf á 

öðrum vettvangi. Enginn þeirra hyggst hætta störfum sem iðjuþjálfi. 
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KAFLI V 

UMRÆÐUR 

Í þessari rannsókn var leitast við að fá fram álit og viðhorf nemenda og nýlega 

útskrifaðra iðjuþjálfa til náms í iðjuþjálfun við HA og hversu vel það reynist sem 

undirbúningur fyrir faglegt starf þeirra. Hér á eftir verða dregnar saman helstu niðurstöður og 

þær bornar saman við rannsóknir og annað fræðilegt efni sem tengist viðfangsefninu. Komið 

verður inn á gildi og helstu takmarkanir rannsóknarinnar og tillögum að frekari rannsóknum 

varpað fram. 

Almennt voru nemendur ánægðir með námið, þeim fannst það áhugavert og fjölbreytt, 

en áberandi var að langflestum fannst það mjög krefjandi. Þegar skoðuð var ánægja nemenda 

með ólíka þætti námsins bar helst á óánægju með vægi hins hagnýta eða verklega hluta, 

fyrirkomulag námsmats og skipulag námsins, auk þess sem drjúgur hluti fjórða árs nemenda 

var frekar óánægður með kennsluaðferðirnar. Þetta er töluverð breyting frá rannsókn 

Guðrúnar Pálmadóttur (2002) en þar var hlutfall óánægðra með verklega hlutann og 

námsmatið mun lægra. Þar kom einnig fram sáralítil óánægja með kennsluaðferðirnar og 

hefur óánægjan aukist um þriðjung frá þeirri rannsókn. Þetta eru athyglisverðar niðurstöður 

og ekki skýrt hvað veldur en mögulega gera nemendur meiri kröfur til námsins í dag. Meira af 

námsefni er lagt fyrir nemendur á hverri kennsluönn iðjuþjálfunarfræðideildar við HA en 

annars staðar í heiminum þar sem annirnar erlendis eru lengri og dreifing á námsefni því 

meiri. Breytingin sem varð á kennsluháttum í kjölfar fjarnámsins getur einnig verið orsök 

fyrir aukinni óánægju nemenda. Árið 2008 fór fjarnámið af stað meðan tækninni var ennþá 

ábótavant á ýmsum sviðum. Kennarar voru líka misjafnlega vel undirbúnir til að tileinka sér 

slíka tækni. Stórum hluta nemenda fannst skorta meiri áherslur á sértækar mats- og 

íhlutunaraðferðir, hjálpartæki og tæknileg úrræði sem er í takt við óánægju nemenda með 

hagnýta hluta námsins. Aðeins tæpur helmingur iðjuþjálfanna var sammála þessu sem vekur 
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athygli. Nemendur gera oft miklar kröfur á faglega færni sína og þekkingu úr náminu. 

Iðjuþjálfar sem hafa starfað um skeið á vettvangi, vita hins vegar betur hvað nýtist vegna 

reynslu sinnar. Í rannsókn Hodgetts o.fl. (2007) kom fram að nemendur og nýútskrifaðir 

iðjuþjálfar töldu sig skorta þjálfun í hagnýtri hlið starfsins og þekkingu á framkvæmd 

íhlutunar.  

Meirihluti nemenda áleit að sleppa mætti meinafræðinni eða samþætta hana öðrum 

námskeiðum. Opin svör leiddu í ljós að nemendum fannst námsefni meinafræðinnar taka of 

mikið mið af hjúkrunarfræði og það þyrfti að aðlaga það að iðjuþjálfun. Að samkenna þessum 

hópum var gert til að nýta krafta kennara og í sparnaðarskyni. Nokkur hópur nemenda og 

iðjuþjálfa töldu verkefnin sem nemendur leysa í vettvangsnámi vera í nær engum tengslum 

við aðstæður vettvangsstaða. Nemendum er ætlað að skrá þjónustu sína í þjónustuferli á 

vettvangi en það var mat þeirra að iðjuþjálfar fylgdu ekki markvissu þjónustuferli í starfi. 

Hafa ber í huga að verklag er mismunandi milli vettvangsstaða og ekki víst að staðlað form 

verkefnanna passi öllum stöðum. Verið getur að nemendur átti sig ekki alltaf á tengingunni 

milli verkefna skólans og skráningu á vettvangsstað, því oft er skráning iðjuþjálfa hluti af 

rafrænni heildarskráningu mismunandi fagstétta. Öllum nemendum fjórða árs fannst 

iðjuþjálfun á vettvangi vera skjólstæðingsmiðuð en það er aukning frá þeim tíma sem 

rannsókn Guðrúnar Pálmadóttur (2002) var gerð. Þar kom fram að aðeins 61,6% fjórða árs 

nemenda voru frekar eða mjög sammála því, að iðjuþjálfun væri skjólstæðingsmiðuð. Störf 

iðjuþjálfa í samfélaginu hafa orðið skjólstæðingsmiðaðri hin síðari ár sem mögulega úrskýrir 

þessa breytingu. Rúmlega helmingur þriðja árs nemenda sagði að iðjuþjálfar tækju fyrst og 

fremst mið af sjúkdómsgreiningu. Heldur færri nemendur á fjórða ári voru sama sinnis en 

líklegt er að þessi munur milli ára skýrist af því að þriðja árs nemendur hafa aðeins lokið 

tveimur tímabilum á vettvangi og hafa þar af leiðandi ekki sömu innsýn í störf iðjuþjálfa og 

fjórða árs nemendur sem hafa lokið fjórum tímabilum. Meirihluti nemenda taldi störf 
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iðjuþjálfa byggja á faglegri rökleiðslu sem er mótsögn við að þau stýrist af hefðum og venjum 

viðkomandi vinnustaðar. Alls 57,1% fannst iðjuþjálfar njóta virðingar annarra stétta sem er 

talsverð minnkun frá niðurstöðum rannsóknar Guðrúnar Pálmadóttur (2002) en þar var 

hlutfall þeirra sem voru sammála 88,4%. Flestir fjórða árs nemendur töldu sig mynda jákvæð 

tengsl við skjólstæðinga og samstarfsfólk og veita skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Þá fannst 

þeim þeir vera færir í að meta færni skjólstæðinga og veita þjónustu við hæfi. Allir töldu sig 

geta sýnt fagmennsku og ábyrgð. Hins vegar kom í ljós að tæplega 60% taldi starfsímynd sína 

ekki vera sterka. Þegar þessar niðurstöður eru speglaðar í hinum þremur stigum Kielhofners 

(2008) um þróun faglegrar færni má leiða líkum að því að fjórða árs nemendur séu staddir á 

stigi tvö í þróunarferlinu en þar er nemandinn fær um að ráða við verkefnin sem námið krefst 

og leikni hans stenst ytri kröfur sem gerðar eru til hans. Þrátt fyrir að nemendum finnist þeir 

ekki hafa sterka starfsímynd finnst þeim engu að síður þeir sýna fagmennsku sem snýst að 

mannlegum samskiptum en samkvæmt Bosser (1999) er fagmennska m.a. tengsl og atferli 

fagmanns gagnvart skjólstæðingum og samstarfsmönnum. Í rannsókn Tryssenaar og Perkins 

(2001) kom fram að nemendur töldu sig vera reiðubúna til að takast á við faglegt starf sitt í 

lok námsins en það fellur undir fyrsta stig umbreytingaferlisins og þá uppsker viðkomandi 

laun erfiðis síns og nýr kafli hefst.  

Útkoma kanadíska líkansins er fagleg færni og þátttaka. Líkanið sýnir samspil milli 

einstaklingsins, umhverfisins og iðjunnar og hvernig það hefur víxlverkandi áhrif hvert á 

annað. Faglegur þroski nemandans mótast af samspili þessara þátta við umhverfið sem nær 

m.a. yfir viðfangsefni námsins, kennsluaðferðir og samskipti við kennara og samnemendur 

(Canadian Association of Occupational Therapists, 2002; Polatajko, 2007). Mikill meirihluti 

iðjuþjálfanna töldu námið hafa undirbúið þá vel fyrir starfið og fannst fagleg færni sín hafa 

verið góð við lok námsins. Flestir sögðu að það hefði tekið þá sex mánuði til eitt ár að verða 

faglega færir í starfi. Rannsókn Tryssenar og Perkins (2001) styður þetta, en þeir töldu það 
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ekki vera fyrr en á fjórða til sjötta mánuði sem iðjuþjálfinn nýtir sér þekkingu sína til að vinna 

bug á vandamálum sem upp koma. Markmið iðjuþjálfunarfræðideildar er að útskrifa 

sjálfstæða og öfluga fagmenn með sterka starfsímynd og fagvitund, að nemendur öðlist 

þekkingu, viðhorf og færni sem endurspeglar framgang iðjuþjálfunar á hverjum tíma og stuðli 

að góðri þjónustu og samvinnu við notendur (Guðrún Pálmadóttir, 2001). Mat iðjuþjálfanna 

var að námið hefði skilað þeim út í starfið með sterka fagvitund og starfsímynd og samræmist 

það ofangreindum markmiðum og ef upplifun þeirra er skoðuð í tengslum við þriðja og 

síðasta stigið í þróunarferli Kielhofners (2008) hefur iðjuþjálfinn byggt upp sjálfstraust og 

stöðuga og jákvæða starfsímynd. Þar er hann megnugur að meta eigin frammistöðu og 

markmið sem hann hefur sett sér. Þegar niðurstöður um faglega þátttöku eru skoðaðar með 

markmið iðjuþjálfunarfræðideildar í huga, þá tileinka iðjuþjálfar sér í of litlum mæli 

rannsókna- og fræðaskrif í starfi. Ýmsar ástæður geta legið þar að baki t.d. mikið álag á 

vinnustað svo að ekki sé nægur tími til að sinna rannsóknarvinnu eða litlar fjárveitingar. Lítil 

dreifing var á svörum iðjuþjálfanna um mat þeirra á eigin frammistöðu í starfi, þá fannst þeim 

þeir sérstaklega færir í samskiptum og tengslum við skjólstæðinga sína.  

Takmarkanirnar eru aðferðafræðilegs eðlis. Rannsakendur eru hluti af þýðinu og gæti 

það haft áhrif á framsetningu niðurstaðna þar sem krafist er hlutleysis. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna einungis hvernig námið er í dag og því ekki hægt að álykta um námið í heild 

sinni yfir lengri tíma. Svarhlutfall iðjuþjálfanna var frekar lágt og einnig má gera ráð fyrir að 

spurningarnar hafi ekki allar verið skiljanlegar þar sem listarnir voru ekki forprófaðir. 

Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar fyrir iðjuþjálfun er að niðurstöðurnar geta nýst í 

gæðaþróun og umbótastarfi í deildinni. Skoða mætti frekar kennslu - og námsmatsaðferðir og 

áhugavert væri að kanna viðhorf kennara og nemenda deildarinnar til kennsluaðferða þ.e.a.s. 

hvaða leiðir þeir telja reynast best til náms. Ein hugmynd gæti verið sú að nemendur á fjórða 

ári væru einskonar handleiðarar nemenda á öðru ári og leiðbeini, styðji og auðveldi þeim 
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umbreytingaferlið. Jafnvel væri hægt að meta frammistöðu fjórða árs nemandans í því tilliti til 

eininga. Frekari rannsókna er þörf til að kanna faglega færni, fagvitund, starfsímynd og 

faglegt öryggi nýútskrifaðra nemenda og iðjuþjálfa á Íslandi. Rannsóknirnar gætu nýst til 

frekari uppbyggingar námsins. Gera mætti rannsókn á upplifun og reynslu nemenda af 

vettvangsnámi og kanna mætti viðhorf nemenda og leiðbeinenda hvernig hámarka mætti 

ávinning beggja hagsmunaaðila af vettvangsnáminu. 
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FYLGISKJAL A: NÁMSKEIÐ IÐJUÞJÁLFUNARFRÆÐIDEILDAR 
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FYLGISKJAL B: KYNNINGARBRÉF TIL NEMENDA 

Kæri viðtakandi 

 

 

Við undirritaðar, nemendur á 4. ári í iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri, erum að 

gera könnun á námi í iðjuþjálfun í tengslum við lokaverkefni okkar. Tilgangur könnunarinnar 

er að skoða upplifun og reynslu nemenda og nýlega útskrifaðra iðjuþjálfa af náminu og 

hvernig það nýtist í starfi. Könnunin er nafnlaus og ekki mögulegt að rekja svörin til einstakra 

þátttakenda.  

 

 

Spurningalistinn sem hér fylgir er sendur til nemenda á 3. og 4. ári veturinn 2013-2014. Í 

listanum er m.a. spurt um upplifun þátttakenda af náminu, styrkleika þess og veikleika og 

tengingu við störf á vettvangi. Einnig er leitað eftir hugmyndum um leiðir til þess að efla 

námið. 

 

 

Þátttaka er frjáls og það er líka í lagi að sleppa því að svara einstökum spurningum listans. 

Hvert einstakt svar er þó mikilvægt og vegur þungt í að styrkja niðurstöður rannsóknarinnar. 

Það mun taka u.þ.b. 15 mínútur að svara listanum. 

 

 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar getur þú sent fyrirspurn á netfangið konnunidju@gmail.com   

 

Til að svara spurningalistanum opnar þú eftirfarandi vefslóð:  

 

Bestu kveðjur 

 

Erna Kristín Sigmundsdóttir  

Kristín Heiða Garðarsdóttir  

Svala Helga Sigurðardóttir 
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FYLGISKJAL C: KYNNINGARBRÉF TIL IÐJUÞJÁLFA 

Kæri viðtakandi 

 

 

Við undirritaðar, nemendur á 4. ári í iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri, erum að 

gera könnun á námi í iðjuþjálfun í tengslum við lokaverkefni okkar. Tilgangur könnunarinnar 

er að skoða upplifun og reynslu nemenda og nýlega útskrifaðra iðjuþjálfa af náminu og 

hvernig það nýtist í starfi. Könnunin er nafnlaus og ekki mögulegt að rekja svörin til einstakra 

þátttakenda.   

 

 

Spurningalistinn sem hér fylgir er sendur til iðjuþjálfa sem útskrifuðust  árin 2011 og 2012. Í 

listanum er m.a. spurt er um upplifun þátttakenda af náminu, styrkleika þess og veikleika og 

tengingu við störf á vettvangi. Einnig er leitað eftir hugmyndum um leiðir til þess að efla 

námið. 

 

 

Þátttaka er frjáls og það er líka í lagi að sleppa því að svara einstökum spurningum listans. 

Hvert einstakt svar er þó mikilvægt og vegur þungt í að styrkja niðurstöður rannsóknarinnar. 

Það mun taka u.þ.b. 15 mínútur að svara listanum. 

 

 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar getur þú sent fyrirspurn á netfangið konnunidju@gmail.com   

 

Til að svara spurningalistanum opnar þú eftirfarandi vefslóð:  

 

Bestu kveðjur 

 

Erna Kristín Sigmundsdóttir  

Kristín Heiða Garðarsdóttir  

Svala Helga Sigurðardóttir 

 

 


