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  Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í þroskaþjálfafræði, sem kennt er á Íþrótta-, 

tómstunda- og þroskaþjálfadeild við Mentavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um karla 

sem eru menntaðir þroskaþjálfar og sjónum beint að upplifun þeirra og reynslu af því að tilheyra 

fámennum hópi karla innan sinnar fagstéttar. Auk þess er ljósi varpað á sögu 

þroskaþjálfastéttarinnar og starfsumhverfi. Gagna var aflað með viðtölum við fjóra karla sem hafa 

lokið BA-prófi í þroskaþjálfafræðum, og byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem unnin 

var vorið 2017. Viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að hafa mikla reynslu af starfi með fötluðu 

fólki. Niðurstöður verkefnisins benda til þess að viðmælendurnir höfðu ekki að loknu 

stúdentsprófi hugleitt að fara í þroskaþjálfanám, lokið öðru starfnámi eða háskólanámi en eftir 

að hafa öðlast reynslu á vettvangi og starfi með fötluðu fólki ákváðu þeir að sækja um nám í 

þroskaþjálfafræðum. Þrátt fyrir að vera allir sammála um að laun þroskaþjálfa væru lág þá komu 

þau ekki í veg fyrir að þeir legðu þessi fræði fyrir sig og töldu starfsánægju hafa þar mikil áhrif. 

Viðmælendurnir höfðu orðið varir við fordómua varðandi náms- og starfsval sitt, en þeir töldu 

umræðuna um kynferðisofbeldi gegn fötluðu fólki þar sem karlar eru oftast gerendur mögulega 

fæla karla frá því að sækja í námið. Þrátt fyrir það voru þeir allir sammála um mikilvægi 

umræðunnar og mikilvægi þess að karlar tækju þátt í henni. Það er von höfundar að niðurstöður 

verkefnisins geti veitt gagnlegar upplýsingar um það hvernig hægt væri að fjölga körlum í fagstétt 

þroskaþjálfa. 
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Formáli 

Ég hef starfað með fötluðu fólki síðastliðin sjö ár, bæði meðfram námi og einnig í fullu 

starfi. Vinnustaðirnir eru orðnir nokkuð margir á þessum vettvangi en þó gæti ég talið á fingrum 

annarar handar hversu margir karlkyns þroskaþjálfar hafa unnið með mér á þessum stöðum. Ég 

hef fengið mismunandi svör þegar ég hef spurst fyrir hverju það sæti að svo fáir karlmenn sæki í 

þessa fagstétt og hef velt því fyrir mér hvort það sé hugsanlega eitthvað sem hindrar karlmenn í 

að vinna með fötluðu fólki. Þetta verkefni er 10 ECTS eininga lokaverkefni til BA-gráðu í 

þroskaþjálfafræði, sem kennt er á íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild við Háskóla Íslands. 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Kristínar Björnsdóttir dósents í fötlunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og færi ég henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. Einnig vil ég 

þakka Arndísi Valgerði fyrir alla hjálpina, Eiríki Sigurðsyni fyrir leiðsögn og yfirlestur, Ruth 

Þórðardóttur fyrir þolinmæði og ákveðni, Sigrúnu Hrönn fyrir að vera ljósberi. Ég vil þakka 

Hartmanni Antonssyni og Þórunni Skúladóttur fyrir að veita mér stuðning og vera til staðar fyrir 

mig síðastliðin þrjú ár.  Að lokum vil ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir þátttöku í 

rannsókninni að ógleymdri Amy Winehouse því án þeirra hefði ég ekki geta lokið við þetta 

verkefni og lært svona margt. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um 

er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ______________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1. Inngangur  

Vestræn samfélög byggja gjarnan hugmyndafræði sína á neytendahyggju og áreiti í 

kringum okkur sem henni fylgir. Okkur birtast myndir á hverjum degi um hvað sé talið æskilegt 

varðandi útlit og hegðun einstaklinga og eru þær oftar en ekki byggðar á kyni þeirra og 

stéttarstöðu. Við fáum skilaboð frá fjölmiðlum og menningu okkar um hvað við eigum að kaupa, 

hverju við eigum að klæðast og hvernig við eigum að haga okkur. Áreiti líkt og þetta hefur áhrif á 

einstaklinga og þar af leiðandi veldur það því að einstaklingar leitast við að laga sig að slíkum 

hugmyndum (Sturken og Cartwright, 2009). 

Þar sem ég fæddist drengur hef ég kynnst þeirri pressu sem getur fylgt því að vera 

karlmaður og uppfylla þau samfélagslegu skilyrði sem fylgja því. Snemma á lífsleiðinni er til dæmis 

ákveðið hvað leikföng, íþróttir, sjónvarpsefni við drengir eigum að hafa ánægju af, einnig hvaða 

stefnu við ættum að taka varðandi nám og hvaða störf eru æskileg fyrir karlmenn að starfa við. 

Vestræn samfélög einkennast af kynjaskiptum vinnumarkaði þar sem áherslur gera ráð 

fyrir mismunandi færni karla og kvenna. Í því felast ólíkar hugmyndir um hlutverk kynjanna á 

hinum almenna vinnumarkaði. Út frá þessari hugmyndafræði verða til störf sem stimpluð eru sem 

viðeigandi fyrir karlmenn og önnur fyrir kvenfólk (Andersen, 2003) 

Áhugavert er að skoða upplifun karla á að tilheyra starfstétt sem alltaf hefur verið kennd 

við konur. Markmið þessa verkefnis er að skoða upplifun og reynslu karlmanna sem hafa valið sér 

þroskaþjálfun sem starfsvettvang. Tekin voru viðtöl við fjóra karla sem hafa stundað eða stunda 

nú þegar nám í þroskaþjálfafræði – Karlarnir hafa hafa lokið náminu og starfa nú sem 

þroskaþjálfar. Tilgangurinn var að fá innsýn í líf þeirra og störf og fá upplýsingar um hvort þeir 

hafi mætt fordómum í starfi sínu eingöngu vegna þess að þeir eru karlmenn. Einnig hvort og 

hvernig best væri að vekja áhuga karlmanna á að sækja um nám í þroskaþjáfafræðum. 

Konur sækja í miklu mæli á starfsvið sem lengi vel voru flokkuð sem hefðbundin karlastörf 

en á sama tíma hafa karlar ekki sótt í þau starfsvið sem flokkast hafa undir kvennastörf. Það 

viðheldur láréttri kynjaskiptingu á vinnumarkaðinum og sendir þau skilaboð til stráka að þau störf 

sem talin hafa verið kvennastörf séu ekki viðeigandi fyrir þá. 
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1.1. Bakgrunnur 

Aðdragandi viðfangsefnisins var sá að ég hitti gamlan skólabróður í matvöruverslun, mann 

sem ég hafði ekki hitt í mörg ár. Við heilsuðumst og spjölluðum í dágóða stund. Sá sami er að 

ljúka meistaranámi í lögfræði og samgladdist ég honum vegna velgengni í námi. Þegar ég upplýsti 

hann um að ég væri að ljúka námi í þroskaþjálfafræði glotti hann og spurði af hverju ég væri í 

svona „kellingafagi“ og að hann teldi mig vera töluvert hæfari í margt annað. Þetta var ekki í fyrsta 

skipti sem ég mætti slíku viðhorfi þegar ég tjáði mig um náms- og starfsval mitt. Ég tók þetta ekki 

nærri mér en þetta samtal fékk mig samt sem áður til að hugsa - Hvað býr eiginlega að baki þegar 

fólk kemur með svona yfirlýsingu á námi og starfi sem það líklega þekkir ekki sjálft? 

Sjálfur hef ég hef starfað með fötluðu fólki frá því ég var 18 ára gamall, en þá bauðst mér 

að vinna með fötluðum ungmennum í sumarbúðum. Starfið þar kveikti áhuga minn á 

margbreytileika í samskiptum og á því að vinna með allskonar fólki. Síðan þá hef ég unnið með 

fötluðu fólki - mest þó með börnum og ungmennum. Frá því að ég fór að vinna á þessum vettvangi 

hef ég oft fengið að heyra hvað ég væri „góður drengur“ að vera tilbúinn að leggja svona mikið á 

mig fyrir fatlaða fólkið sem margir telja minnimáttar í þjóðfélaginu. Ég hef frá upphafi sagt á móti 

þetta væri mitt starf, þarna liggi áhugi minn og það hefði ekkert að gera með hvort ég sé „góð” 

manneskja eða ekki.  

Ég velti fyrir mér hvort fólk myndi hafa þetta á orði ef ég hefði til dæmis valið mér að vinna 

sem rafvirki, smiður, kennari eða lögfræðingur? 

 

1.2. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Á eftir inngangi kemur fræðilegt yfirlit. Í öðrum kafla verður 

varpað ljósi á sögu þroskaþjálfa á Íslandi, sem óneitanlega tengist meira konum en körlum og 

menntun og störf stéttarinnar verða almennt skoðuð. Einnig rýni ég í starfskenningar og 

siðareglur þroskaþjálfa. Þriðji kafli fjallar um þær aðferðir sem ég nota við gagnaöflun og þar rýni 

ég rannsóknir og kenningar sem fjalla um kynjafræði. Fjallað verður um kyn, kyngervi og 
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kynjaskiptan vinnumarkað. Einnig mun ég fjalla um sögu og tölfræði karlkyns þroskaþjálfa á 

Íslandi. Í fjórða kafla kynni ég viðmælendur mína og fjalla um þeirra bakgrunn. Í fimmta kafla 

verða viðtölin við karlana fjóra skoðuð, þau þemagreind þar sem svör þeirra og hugmyndum 

verður komið til skila -  þeirra persónulega upplifun á starfi sínum sem þroskaþjálfar. Að lokum 

birti ég niðurstöður mínar úr viðtölunum og tengi þær við aðrar fræðilegar rannsóknir. 

2. Fagstéttin þroskaþjálfar 

Í þessum kafla verður fjallað um fagstétt þroskaþjálfa og sagan skoðuð. Einnig verður 

fjallað um þá hugmyndafræði sem fagstéttin starfar eftir, starfskenningu hennar og þær 

siðareglur sem þroskaþjálfar sömdu og eiga að starfa eftir. 

 

2.1. Saga fagstéttarinnar 

Saga fagstéttarinnar er ekki löng en miklar breytingar hafa átt sér stað í málefnum fatlaðs 

fólks með tilkomu gæslusystra og síðar þroskaþjálfa. Allt til ársins 1936 voru ekki til nein lög sem 

sneru að fötluðu fólki en það sama ár voru samþykkt lög um fávitahæli sem voru lög um stofnanir 

fyrir fatlaða. Samkvæmt þessum nýju lögum átti þjónusta við fatlað fólk að fara fram innan 

stofnana, sem þá voru kölluð fávitahæli. Hælin áttu að vera utan byggða til þess meðal annars að 

aðgreina fatlað fólk frá ófötluðu fólki (Lög um fávitahæli nr. 18/1936). Einnig voru sett lög um að 

heimilt væri að gera ófrjósemisaðgerðir á fötluðu fólki, fóstureyðingar voru heimilaðar og fötluðu 

fólki var bannað að gifta sig (Lög um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma í 

veg fyrir, að þau auki kyn sitt nr. 16/1938, Lög um fávitahæli nr. 18/1936, þingskjal nr. 138/1935: 

Guðrún V. Stefánsdóttir 2008; 2010). 

Árið 1950 var byrjað á að vista fatlað fólk á Kópavogshæli en stofnanavistun fatlaðs fólks 

á Íslandi átti sér stað talsvert seinna en hjá öðrum Evrópu- og Norðurlöndum (Kristín Björnsdóttir 

og Lilja Össurardóttir, 2015). Frá árinu 1926 var Kópavogshæli notað sem hæli fyrir 

berklasjúklinga en var svo breytt í stofnun fyrir fatlað fólk. Alþingi tók ákvörðun um að veita fé til 

að byggja viðbyggingu og stækka hælið í Kópavogi sem var þá orðið hluti af stjórnunarnefnd 



11 
 

Ríkisspítalans. Fyrstu vistmenn á Kópavogshæli eftir breytingarnar komu þangað í desember 

tveimur árum síðar eða árið 1952. Ári síðar var heildartala vistmanna orðin 32 einstaklingar en 

einungis karlmenn voru þá vistaðir á hælinu. Tvær kvennadeildir voru loks opnaðar árið 1958. 

Fljótlega þótti nauðsynlegt að starfsfólk Kópavogshælis þyrfti á ákveðinni þekkingu að halda til 

að geta sinnt vistmönnum og var tekin ákvörðun um að stofna skóla á Kópavogshæli sem byggður 

var á hugmyndafræði svipaðra skóla í Evrópu. Árið 1958 hóf fyrsti nemandinn nám í skólanum 

sem var kallaður Gæslusystraskólinn (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

Nám Gæslusystraskólans var tveggja ára nám, undir handleiðslu hjúkrunarfræðings og 

forstöðumanns hælisins, Björns Gestssonar læknis. Starfsmenn á hælinu og nemendur í skólanum 

voru kallaðir gæslusystur, þeir voru með afmarkað starfssvið sem var að mestu almenn umönnun 

og aðhlynning. Á hælinu var mikil áhersla lögð á að sinna frumþörfum „vistmanna“ en ekki miklu 

öðru. Matartímar voru ákvarðaðir, vistmenn fengu úthlutað fatnað og baðdagar voru ákveðnir 

fyrir vistmenn (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Árið 1967 voru sett ný lög um að hælið yrði aðalstofnun ríkisins um málefni fatlaðs fólks. 

Ekki virtist mikið breytast með þessum nýju lögum annað en menntun starfsfólksins og að hælið 

væri orðið að meginstofnun ríkisins um málefni fatlaðs fólks. Aðbúnaður og réttindi fatlaðs fólks 

breyttist lítið við þessa lagasetningu (Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967). 

Árið 1976 voru Landsamtökin Þroskahjálp stofnuð, en þau voru hugsuð sem samtök fyrir 

fólk með þroskahömlun á Íslandi. Samtökin höfðu áhrif á lög og þá umræðu sem vörðuðu fatlað 

fólk á Íslandi. Árið 1979 samþykkti alþingi lög um aðstoð við þroskahefta en það var fyrst þá sem 

gert var ráð fyrir þjónustu fatlaðs fólks úti í samfélaginu en áður höfðu lög um fatlað fólk verið 

bundin við þær stofnanir sem fatlað fólk bjó á. Samhliða þessum lögum heyrðust æ háværari 

raddir um að stjórnvöld tækju í taumana og gerðu fötluðu fólki kleift að búa við mannsæmandi 

kjör. Á þessum tíma var einnig farið að tala um fagvæðingu í málefnum fatlaðs fólks. Fleiri en 

gæslusystur fóru að mennta sig í fræðunum ásamt því að sérhæfa í sig og láta sig málaflokkinn 

varða og en fleiri fagaðilar fóru að tala opinberlega fyrir hönd fatlaðs fólks (Hilma Gunnarsdóttir, 

2009). Eitt dæmi um breytingar á málafloknum var þegar hugmyndafræðin um eðlilegt líf og 

þátttöku í samfélaginu varð hluti af þeirri sögulegu þróun sem orðið hefur í málefnum fatlaðs 
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fólks. Hugmyndafræðin segir að allt fatlað fólk eigi rétt á að búa við eðlileg lífsskilyrði og þátttöku 

í samfélaginu á við aðra þegna landsins (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Árið 1971 var starfsheitinu „Gæslusystur” breytt í starfsheitið sem notað er í dag: 

„Þroskaþjálfi” og Félag gæslusystra var því breytt í Félag þroskaþjálfa. Nafni skólans var einnig 

breytt og heitir nú Þroskaþjálfaskóli Íslands. Skólinn heyrði til heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins til ársins 1991 en þá tók mennta- og menningarmálaráðuneytið við 

starfsemi skólans. Áratugarnir tveir á undan, það er að segja árin 1970-1990 hafa gjarnan verið 

kallaðir tímabil endurhæfingar og var starf þroskaþjálfa skilgreint sem heilbrigðisstarfstétt. 

Hlutverk þroskaþjálfa var þá að hjálpa fötluðu fólki að takast á við skerðingar og félagslega 

mismunun (Rannveig Traustadóttir 2003).  

Miklar breytingar urðu á starfi og starfsháttum þroskaþjálfa eftir að námið var flutt yfir í 

Þroskaþjálfaskólann. Gæslusystur unnu á stofnunum sem voru sólarhringstofnanir og flestir 

vistmenn stofnananna bjuggu þar. Störf þeirra snerust að mestu um aðhlynningu og umönnun og 

því voru störf gæslusystra afmörkuð. Gæslusystur tóku eftir að það þyrfti að berjast fyrir kjörum 

og aðbúnaði fatlaðs fólks. Með baráttunni komu þær því meðal annars í gegn að vinnugallar 

þeirra gæslusystra voru lagðir af og einnig náðu þær því fram að fatlað fólk fékk vasapeninga frá 

ríkinu en það var árið 1974 (Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008). Náminu var meðal annars breytt 

vegna þess að viðhorf í garð fatlaðs fólks höfðu breyst til hins betra og einnig vegna þrýstings frá 

aðstandendum fatlaðs fólks. Starf þroskaþjálfa fór þá úr því að vera gæslustarf yfir í uppeldis- og 

þjálfunarstarf (Berglind Bergsveinsdóttir, 2013).  

Á áttunda áratugnum komu fram fræðilegri hugmyndir og kenningar um að breyta 

sólarhringsstofnunum í sambýli og finna fleiri og fjölbreyttari úrræði fyrir fatlað fólk. Þroskaþjálfar 

lögðu áherslu á að fatlað fólk ætti að búa í samfélaginu eins og aðrir. Þessi áhersla þroskaþjálfa 

varð til þess að sambýli fyrir fatlað fólk varð það búsetuúrræði sem fatlað fólk átti rétt á. 

Starfshættir þroskaþjálfa breyttist einnig með nýja búsetuúrræðinu og urðu einstaklingsmiðaðri. 

Áður var þjónustan einungis miðuð við grunnþarfir einstaklingsins (Vibeke Þ. Þorbjörnssdóttir, 

2008). Meiri áhersla var lögð á þjálfun en það kemur fram í lögum um þroskaþjálfa nr.18/1978 að 

lögvernda beri starfheiti og starfsréttindi þroskaþjálfa. Þar er þeirra hlutverk skilgreint sem 

uppeldi, umönnun og þjálfun fyrir þroskahefta. Með þessum breytingum varð minni áhersla lögð 
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á umönnun og hjúkrun í náminu og áhersla lögð frekar á þjálfun og viðeigandi uppeldi (Kristín 

Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015). Árið 1983 voru sett lög fyrir allt fatlað fólk. Með þeim 

lögum var gert ráð fyrir að þroskaþjálfar ættu að starfa með öllu fötluðu fólki en ekki einungis 

með „þroskaheftu“ fólki eins og áður hafði verið (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015).  

Þroskaþjálfaskólinn og Kennaraháskóli Íslands sameinuðust árið 1997 og færðist námið þá 

á háskólastig. Árið 2008 sameinaðist Kennaraskólinn Háskóla Íslands og tilheyrir 

Menntavísindasviði en námið fer fram í Stakkahlíð þar sem Kennaraháskóli Íslands var áður til 

húsa (Háskóli Íslands, 2008). Þar er miðað að því að nemendur fái sérþekkingu og verði hæfir til 

að veita fötluðu fólki fjölbreytta aðstoð og vera ráðgefandi með það fyrir augum að styðja við 

fullgilda samfélagþáttöku fatlaðs fólks, jafnrétti þeirra og lífsgæði á við aðra. Þroskaþjálfanámið 

er fræðilegt, starfstengt og byggir á félagslega skilningnum á fötlun (Háskóli Íslands e.d.). Að 

mörgu leyti er erfitt að bera nám þroskaþjálfa saman við annað nám eftir að það komst á 

háskólastig árið 1998, því ekki var um neitt sambærilegt nám að ræða, hvorki hér á landi né 

erlendis. Íslenska námið er að mörgu leyti „heimatilbúið” þó að hægt sé að finna samsvörun við 

menntun meðal annars í Diplom-Sozialbetreuer í Austurríki, Heilerziheungspflege í Þýskalandi, 

intellectual disability nursing i Bretlandi og vernepleier/social pedegogie á Norðurlöndunum. 

Þroskaþjálfar hafa því þurft að laga sig að þeirri þróun sem orðið hefur í málefnum fatlaðs fólks á 

hverjum tíma fyrir sig og hafa oft þurft að endurskoða starshætti sína (Lilja Össurardóttir og 

Kristín Björnsdóttir, 2015; Þorvaldur Kristinsson, 2015). Þrátt fyrir að nám þroskaþjálfa heyri nú 

til Menntavísindasviðs Háskóla Íslands er ennþá um heilbrigðisstétt að ræða og er það 

Landlæknisembættið sem veitir þroskaþjálfum starfsleyfi.  

Árið 2007 samþykktu Íslendingar samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Þrátt fyrir samþykktina voru Íslendingar frekar seinir að fullgilda samninginn. Með samþykkt 

samningsins af hálfu Íslendinga hafa þroskaþjálfar mátt endurmeta störf sín alfarið út frá 

samningnum (Velferðarráðuneytið, e.d.). Samkvæmt reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa nr. 1120/2012 eru þroskaþjálfar skyldugir að viðhalda þekkingu sinni og þeirri 

faglegu færni sem þeir hafa öðlast ásamt því að tileinka sér þær nýjungar sem koma að starfinu 

og þróun starfsins. Líkt og við að samþykkja samning Sameinuðu þjóðanna eru þroskaþjálfar 

skyldugir til að innleiða í starf sitt það sem í honum stendur. Samkvæmt þessu þurfa þroskaþjálfar 
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að vera opnir fyrir nýjungum þar sem upplýsingaflæði eykst stöðugt og kröfurnar til fagþekkingar 

verða ríkari (Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta 

starfsleyfi nr. 1120/2012). 

Eins og fram hefur komið var starfsvettvangur hér áður fyrr takmarkaður og störfuðu 

þroskaþjálfar þá aðallega á stofnunum eða á vistheimilum. Í dag starfa þó þroskaþjálfar á mörgum 

sviðum samfélagsins og starfsvettvangur þeirra orðinn mjög fjölbreyttur. Þroskaþjálfar starfa 

meðal annars í skólum, frístundaklúbbum, í búsetu fatlaðs fólks og í atvinnumálum fyrir fatlað 

fólk. Áætlað er að um helmingur þroskaþjálfa starfi í skólakerfinu (Kristín Björnsdóttir og Lilja 

Össurardóttir, 2015). 

2.2. Hugmyndafræði þroskaþjálfa 

Sú hugmyndafræði sem þroskaþjálfar starfa eftir má finna í þeim reglugerðum, lögum og 

siðareglum sem koma að fagstéttinni. Hugmyndafræðin byggist fyrst og fremst á jafnrétti, 

virðingu fyrir náunganum og sjálfsákvörðunarrétti fatlaðs fólks. Stétt þroskaþjálfa vinnur á 

faglegan og skipulagðan hátt í samstarfi við fatlað fólk. Þroskaþjálfar stuðla að jákvæðari 

viðhorfum, aukinni færni og skilningi samfélagsins á mismunandi skerðingum og aðstöðu fatlaðs 

fólks. Þroskaþjálfar hafa ákveðið að mennta sig sérstaklega að starfa með allskonar fólki, óháð 

aldri með einhverskonar skerðingar af einhverju tagi. Þroskaþjálfar vinna markvisst að því að 

skipuleggja og skapa aðstæður til að starfa náið og einstaklingsmiðað með fjölbreyttum hópi 

einstaklinga óháð þjóðerni, kynþætti, trúarbrögðum, litarhætti, kynferði og þroskastigi þeirra 

(Þroskaþjálfarafélag Íslands, 2007). 

Samkvæmt siðareglum þroskaþjálfa eru helstu þættir í starfi þroskaþjálfa að bæta 

lífsskilyrði og lífsgæði þeirra sem þeir starfa með og að berjast fyrir mannréttindum fatlaðs fólks 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Í núgildandi reglugerðum um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að 

hljóta starfsleyfi kemur fram að þroskaþjálfi skal sýna þeim sem hann veitir þjónustu virðingu og 

sinna störfum sínum af trúmennsku og árvekni og í samræmi við þær faglegu kröfur sem gerðar 

eru til stéttarinnar. Þroskaþjálfum ber að þekkja lög og reglugerðir sem gilda um 

heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisþjónustu, málefni fatlaðs fólks og önnur lög eftir því sem við á 
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hverju sinni. Þar kemur auk þess fram að þroskaþjálfa ber að viðhalda þekkingu sinni, tileinka sér 

nýjungar er varða starfið eins og að sækja ný námskeið og virða siðareglur stéttarinnar því starfið 

snýst að miklu leiti um að efla lífsgæði fatlaðs fólks og auka þátttöku þess í samfélaginu. Hætta 

er á stöðnun og áhugaleysi í starfi ef þroskaþjálfar viðhalda ekki fagþekkingu sinni (Kristín 

Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015). 

Þroskaþjálfar fá í starfi sínu einstakt tækifæri til að vera marktækur hluti af 

mannréttindabaráttu fatlaðra á Íslandi og gera sitt besta til að bæta samfélagið og auka þekkingu 

(Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

Frumskylda þroskaþjálfa er áberandi og ekki þarf að leita lengi þar sem í 1. grein í 

siðareglum fagstéttarinnar segir að þroskaþjálfar eiga að beita fagþekkingu sinni í því skyni að 

bæta lífsskilyrði og lífsgæði fatlaðs fólks. Bera skal virðingu og umhyggju fyrir þeim 

skjólstæðingum sem þeir vinna með og aðstandendum þeirra og skal þetta vera grunnur að starfi 

þroskaþjálfa. Þeim ber einnig að starfa eftir þeirri hugmyndafræði og þeim lögum sem í gildi eru 

á hverjum tíma í þjóðfélaginu (Landlæknisembættið, e.d.). 

Í meistaraprófsrannsókn Berglindar Bergsveinsdóttur, þar sem hún varpar ljósi á 

sérþekkingu og þróun í starfi þroskaþjálfa kemur fram, eftir niðurstöðu rannsóknar, að kjarninn í 

sérþekkingu þroskaþjálfa er skipt í þrjá hluta. Þeir eru þekking á málefnum fatlaðs fólks, aðferðum 

sem þeir styðjast við í störfum sínum og nálgun þeirra í þjónustu. Mikilvægt er að þroskaþjálfar 

hafi vettvang og tækifæri til að efla starfsþróun, móta nýjar áherslur og styðjast við ólík, fagleg 

tæki í samræmi við nýjar áherslur á starfsvettvangi (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2015). 

 

2.3. Starfskenning og siðareglur 

Starfskenning þroskaþjálfa endurspeglar það sem þroskaþjálfar standa fyrir og hver 

grunnurinn og hugmyndafræðin sem þroskaþjálfar eiga að starfa eftir. Starfskenning þroskaþjálfa 

er að sjálfsögðu grundvölluð í landslögum, reglugerð og siðareglum fagstéttarinnar 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Margar starfsstéttir hafa sett sér siðareglur sem þeim ber að 

starfa eftir. Þær eru samdar af stéttinni sjálfri og eiga að vera sveigjanlegar til að auðvelt sé að 
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breyta þeim og sýna fram á faglega ábyrgð. Þær eiga að vera nothæfar þegar upp koma siðferðileg 

álitamál í starfi  sem taka þarf á með viðeigandi hætti. Þær eiga að vera leiðarvísir um viðeigandi 

framkomu við það fólk sem það sinnir í starfi sínu eða starfar með (Landlæknisembættið, e.d.). 

Siðareglur þroskaþjálfa má finna á heimasíðu Þroskaþjálfa félags Íslands (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007), en þær eru einnig birtar hér í viðauka. Hér fyrir neðan verður fjallað um 

starfskenningu þroskaþjálfa annars vegar og siðareglurnar hins vegar.  

2.3.1. Starfskenning þroskaþjálfa 

Til að geta titlað sig þroskaþjálfa þarf að hafa lokið háskólamenntun í faginu frá 

viðurkenndum skóla. Með þeirri menntun fæst meðal annars grunnur að hugmyndafræðilegum 

skilningi á starfi fagstéttarinnar. Starfskenning þroskaþjálfa er ekki bara fagleg heldur einnig 

persónuleg. Það sem gerir hana faglega er að hún er byggð á menntun þroskaþjálfa, siðareglum, 

lögum sem koma að málefnum fatlaðra og hugmyndafræði sem nýtist þeim í starfi. Það sem gerir 

starfskenninguna persónulega er að hún byggist á viðhorfum, reynslu og faglegum gildum 

(Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi nr. 

1120/2012). 

2.3.2. Siðareglur þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfar líkt og margar aðrar fagstéttir, vinna eftir siðareglum sem hugsaðar eru sem 

leiðarljós til að vinna starf sitt betur og af meira öryggi. Siðareglur eiga að veita fagfólki stuðning 

í ákvörðunum er varða siðferðileg álitamál í starfi. Það er siðferðisleg ábyrgð þorskaþjálfa að 

starfa eftir reglunum (Landlæknisembættið, e.d.).  

3. Staða þekkingar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim rannsóknum og kenningum í kynjafræði sem 

höfundur skoðaði og nýtti sér við framkvæmd verkefnisins. Mikið hefur verið skrifað um kyn og 

kyngervi og því áhugavert að bera saman það efni. 

3.1. Kyn og kyngervi 
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Vestræn samfélög byggja á svokallaðri tvíhyggju og andstæðupörun. Svart er ekki hvítt, já 

er ekki nei og karl er ekki kona. Algengasta aðferðin til að flokka mannfólkið er að skipta þeim upp 

í tvo hópa eftir sjáanlegum líffræðilegum einkennum. Ef barn fæðist með píku eða ákveðna 

litningasamsetningu (xx) er það stelpa en ef það fæðist með typpi og aðra litningasamsetningu 

(xy) er það strákur (Mascia-Lees og Black, 1999).  

Á Íslandi eins og í mörgum öðrum löndum er kynjaskipting áberandi t.d. varðandi fatnað 

en við fæðingu eru börn klædd í þá liti sem teljast henta kyni þeirra, leikföngum barna er skipt í 

stráka- og stelpuleikföng, áhugamálum, íþróttum og starfsvettvangi (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Enda er viðhorf flestra að kyn sé staðlað hugtak og ein föst skilgreining 

(Leavy og Trier-Bieniek, 2014). Það er hins vegar engin algild alþjóðleg skilgreining á hvað felst í 

því að vera karl eða kona. Þegar fjallað er um félagslegar væntingar til kynjanna er gjarnan notað 

hugtakið kyngervi.  

Í stuttu máli er kyngervi það hugtak sem sem byggir á hvaða kynhlutverk kynin eiga að 

tilheyra í hverju samfélagi fyrir sig. Kyngervi snýr að þeim væntingum sem samfélagið hefur til 

kynjanna og hvaða verkefnum þau eiga að sinna. Þessar væntingar geta verið mjög mismunandi 

milli samfélaga og heimshluta. Mætti ganga svo langt að segja að kyngervi sé lifandi hugtak þar 

sem það helst í hendur við þekkingarþróun, ákvarðanir, lög og athafnir mannfólks.  Kyngervi hefur 

breyst mikið og þróast með hraðvaxandi upplýsingatækni. Þessar væntingar geta tengst útliti, 

starfi, athöfnum, ákvarðanatöku, tilfinningum og fleira (Yuval-Davis, 1997/2007) 

Væntingar eru mismunandi líkt og nefnt var hér að ofan og þróast með samfélaginu. Áður 

fyrr fengu konur ekki að eiga eignir og þeim var gert að ganga í pilsum eða kjólum en í dag aftur 

á móti kippa fáir sér upp við að sjá konur í gallabuxum og að konur eiga eignir án þess það raski 

staðalmyndum kynjanna (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir,2000). 

 Hugmyndin um að blátt sé kóngalitur og bleikt sé fyrir prinsessur er til dæmis 

hugmynd sem eingöngu er mótuð af samfélaginu.  

Hugmyndir okkar um kvenleika og karlmennsku á ekki rætur að rekja til líffræðilegra þátta 

heldur mótast merking þessara eiginleika af menningunni hverju sinni (Lewellen, 2003) 
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Kyngervi fylgir bæði hlutlæg og huglæg valdaskipting. Samfélagslegar og menningarlegar 

hugmyndir um völd og valdatengsl kynjanna og mismunun eru stöðugt réttlætar og styrktar undir 

mismunandi samfélagslegum kringumstæðum (Scott, 1999). 

3.2. Ríkjandi karlmennska og styðjandi kvenleiki 

Raewyn Connell (1995) er félagsfræðingur sem kom með kenningar um hugtökin ríkjandi 

karlmennsku og styðjandi kvenleika. Hugmyndafræðin gengur út frá því að í samfélaginu eru 

ríkjandi hugmyndir um hvað karlmennska er, sem er svo ráðandi í samfélaginu. Karlmenn þurfa 

að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að geta orðið „alvöru karlmenn.”  Hugtakið um styðjandi 

kvenleika snýst um að styðja við karlmenn og hugmyndina um ríkjandi karlmennsku. Þetta hefur 

viðgengist því konur hafa verið valdaminni í samfélaginu.  Það lýsir sér þannig að þessi styðjandi 

kvenleiki vinnur að því að mæta þörfum, vilja og löngunum karla á einhvern hátt og er það 

mismunandi eftir samfélögum. Þetta viðheldur yfirráðum karla yfir konum og birtist oftar en ekki 

í dægurmenningu. Samkvæmt hugmyndafræðinni eiga konur að vera hlýðnar, þolinmóðar og 

styðjandi við hetjudáð sinna manna (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). 

3.3. Kynjaskiptur vinnumarkaður 

Líkt og fram hefur komið nær kyngervi töluvert lengra en hin líffræðilega skilgreining á 

kyni. Kyngervi vísar meðal annars til þess hvað þykir karlmannlegt og hvað kvenlegt. Þetta er 

áberandi á vinnumarkaði okkar tíma þar sem hlutverk kynjanna er mismunandi og búist við öðru 

af körlum en konum jafnvel þeim sem vinna sama starf. Tækifærin og hugmyndir um hvað sé 

ætlast til af körlum og konum á vinnumarkaðinum geta verið mjög mismunandi eftir samfélögum 

og getur breyst með tímanum (Ingólfur V. Gíslason, 1997). Kynjaskipt starfshlutverk stuðla enn 

frekar að kynjaðri ímynd einstaklinga og staðfesta ósjálfrátt hvað eru „eðlileg“ störf fyrir konur 

að sækja í og hvað er „eðlilegt“ fyrir karlmenn. Sem dæmi má nefna er starfshlutfall kvenna á 

leikskólum mjög hátt og þá er hætta á að börn takið því sem gefnu að það sé kvennastarf að starfa 

í leikskóla. Þetta getur haft í för með sér að einstaklingur velji sér menntun eða starf sem talið er 

hugsað út frá þeirra kyni óháð áhuga eða raunverulegum vilja.  

Samkvæmt Bloksgaard verða karlmenn oftar fyrir gagnrýni ef þeir sækja í hefðbundin 

kvennastörf líkt og leikskólakennara, eða hjúkrun en konur sem sækja í hefðbundin karlastörf 
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(Bloksgaard, 2011). Fram hefur komið að samfélagið telji að konur séu djarfar og hafi þor til að 

takast á við karlastörf en karlmenn séu mjúkir, ónytjungar og jafnvel er deilt um kynhneigð þeirra, 

taki þeir að sér störf sem flokkast undir hefðbundin kvennastörf (Bloksgaard, 2011). Þetta gæti 

verið vegna þess að karlmennska hefur í gegnum tíðina einkennst af tilfinningaleysi, hörku og 

hetjuskap. Þessar viðteknu og rótgrónu hugmyndir um karlmennsku takmarka frjálst val drengja 

til að stunda nám sem þeir vilja stunda og starfa við það sem þeir vilja starfa við og jafnvel gæti 

raskað þeirra hugmyndum um hlutverk þeirra innan fjölskyldunnar. Þetta hindrar að jafnrétti og 

félagslegt réttlæti náist til fulls (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Hvað er karlastarf og hvað er kvennastarf? Líklega er það mismunandi eftir samfélögum, 

sögu og venjum. Samkvæmt skýrslu starfsmannanefndar starfsmannafélags Reykjavíkurborgar 

eru karla- og kvennastörf skilgreind þannig að ef 75% starfsmanna sem gegna starfinu eru karlar 

þá telst starfið karlastarf en ef 75% eru konur telst starfið kvennastarf. Ef skipting starfsmanna er 

hins vegar nokkuð jöfn með tilliti til kyns þá flokkast það undir „blönduð störf.” Vert er að taka 

fram að einmenningsstörf, það er að segja störf sem einungis einn einstaklingur sinnir, eru einnig 

flokkuð með þessum hætti, þó ekki sé endilega um að ræða „hefðbundin” kvenna- eða karlastörf, 

heldur ræðst flokkunin af þeim einstaklingi sem gegnir starfinu hverju sinni (Reykjavíkurborg, 

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, Efling og kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands, 2005). 

Störf eru gjarnan flokkuð í karla og kvennastörf eftir því hvaða kyn er ríkjandi í starfinu 

eins og kom fram hér að ofan. Til dæmis eru störf í vísindum, verkfræði, iðnaðarstörf, tölvutengd 

störf og störf tengd viðskiptum oftar flokkuð sem karlastörf en kennsla, hjúkrun, umönnunarstörf 

og störf við aðhlynningu eru flokkuð sem kvennastörf (Sax og Bryant, 2006). 

Kynskiptur vinnumarkaður ýtir undir að „flöskuháls“ myndist hjá ákveðnum 

starfsstéttumog fælir annað kynið frá því að sækjast eftir því sem það langar virkilega til að gera 

og dregur því úr sveigjanleika í atvinnulífinu og á vinnumarkaðinum. Einnig er þessi kynjaskipting 

stærsti valdur launamismununar milli kynjanna og réttlætir þannig að karlar og konur með sömu 

eða svipaða menntun og hæfni til starfsins hafi ekki sömu tækifæri og aðgengi að störfum eftir 

því hvort það séu karlastörf eða kvennastörf. Kynjaskiptur vinnumarkaður stendur í vegi fyrir því 

að mannauður samfélagsins sé nýttur til fulls (Emerek og Holt, 2008). 



20 
 

Það má rekja rót vandans til þeirra sögulegu kynjahlutverka sem hafa þróast í samfélaginu 

og eru orðnar að staðalmyndum. Þessar staðmyndir geta þróast út í fordóma, áhugaleysi og 

stöðnun í stefnumótun til að bregðast við kynjuðum vinnumarkaði. Áberandi birtingamynd 

þessara kynjamismunar er launamunur kynjanna. Á síðustu árum hefur sjónum verið beint að 

áhrifum kynjaskipts vinnumarkaðar, til að leita útskýringar á skorti á vinnuafli innan ákveðinna 

greina (Bettio og Verashchagina, 2009, Þórður Kristinsson, 2005). 

3.3.1. Karlkyns þroskaþjálfar 

Það voru fáir karlmenn sem störfuðu á Kópavogshæli eftir að því var breytt úr 

berklaspítala í sólarhringsstofnun fyrir fatlað fólk og enginn þeirra sótti gæslusystranámið. Því var 

enginn þeirra faglærður sem gæslusystir. Árið 1975 lauk fyrsti karlmaðurinn námi við 

Þroskaþjálfaskólann. Ekki fylgdu margir karlmenn í kjölfarið því tíu árum síðar eða árið 1984 höfðu 

einungis tólf karlmenn bæst í hóp þeirra sem luku námi úr Þroskaþjálfaskólanum. Frá stofnun 

Þroskaþjálfafélags Íslands árið 1971 og til ársins 2015 hafa alls 1105 einstaklingar lokið námi 

þroskaþjálfa á Íslandi. 40 einstaklingar hafa menntað sig í sama námi erlendis og bera starfsheiti 

þroskaþjálfa. Áhugavert er að aðeins 53 karlmenn hafa lokið náminu á þessum árum. (Þorvaldur 

Kristinsson, 2015). Að þessu gefnu hafa 4,8% þeirra sem útskrifast hafa úr náminu verið karlmenn 

sem er afskaplega lág tala miðað við 50 ára sögu félagsins (Þorvaldur Kristinsson, 2015).  

Í Þroskaþjálfafélagi Íslands geta eingöngu verið þeir sem hafa útskrifast sem þroskaþjálfar 

og hafa sótt sér starfsleyfi. Samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdastjóra Þroskaþjálfafélags 

Íslands um kynjahlutföll þeirra sem skráðir eru í félagið eru félagsmenn 750 talsins og einungis 

5% af þeim eru karlmenn sem eru þá rúmlega 37 talsins (Anna Lilja Magnúsdóttir, 

Framkvæmdarstjóri Þroskaþjálfafélag Íslands, munnleg heimild, 2017). Ekki hafa allir sótt sér 

starfsleyfi og í einhverjum tilfellum eru þroskaþjálfar ekki í Þroskaþjálfafélagi Íslands heldur með 

aukaaðild að kennarasambandi Íslands eða félögum sveitafélaganna (Kristín Björnsdóttir og Lilja 

Össurardóttir, 2015). 

Samkvæmt reglugerð embættis landlæknis segir: „Rétt til að kalla sig þroskaþjálfa og 

starfa sem slíkur hér á landi hefur sá einn sem fengið hefur til þess leyfi landlæknis“ (Reglugerð 

um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi nr. 1120/2012). 

Samkvæmt landlæknisembættinu hafa 1.097 einstaklingar fengið leyfi til að starfa sem 
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þroskaþjálfar hér á landi. Af þeim eru 1.025 konur sem hafa fangið starfsleyfi og 69 karlmenn 

ásamt þremur öðrum þar sem kyn hefur ekki verið skráð. Mögulegt er að einhver af þessum 

einstaklingum hafi menntað sig erlendis og þar af leiðandi ekki lokið þroskaþjálfanámi á Íslandi 

og einnig er mögulegt að einhverjir þessara einstaklinga séu látnir (Álfheiður Sif Jónasdóttir, 

2017). 

Rannsókn sem unnin var árið 2015 gaf til kynna að ekki hafa allir starfandi þroskaþjálfar á 

Íslandi sótt um starfsleyfi til landlæknis og með þær upplýsingar gæti verið skekkja í tölfræðinni 

hér að ofan (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015). 

4. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður sagt frá þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflum í 

verkefninu. Einnig verður fjallað um viðmælendur og þeim lýst stuttlega til að gefa skýrari mynd 

af hverjum og einum. Í lokin verður sagt frá þeim aðferðafræðilegu og siðferðilegu erfiðleikum 

sem upp geta komið þegar tekin eru viðtöl við einstaklinga sem tilheyra fámennum hópi sem 

þessum. 

Markmið verkefnisins er að skoða upplifun og reynslu karlmanna sem hafa valið sér 

þroskaþjálfun sem starfsvettvang. Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

Hvaða þættir hafa áhrif á náms- og starfsval karlkyns þroskaþjálfa? 

Hver er upplifun og reynsla karlkyns þroskaþjálfa af starfi sínu? 

Hvernig upplifa karlkyns þroskaþjálfar og lýsa kynjafordómum í starfi sínu? 

Einnig er þeirri spurningu velt upp hvort og hvernig hægt er að vekja áhuga fleiri karla á 

þroskaþjálfafræðum. 

Aðferðirnar sem ég nýtti mér við gerð rannsóknarinnar kallast eigindlegar rannsóknar 

aðferðir. Eiginlegar rannsóknir eru notaðar til að reyna skilja félagslega viðburði og ná tökum á 

þeirri merkingu sem fólk leggur í líf sitt. Þær eru persónulegar að því leiti að rannsakandi fer á 

vettvang, hann talar við fólk, lýsir því sem hann heyrir og fylgist með félagslegum aðstæðum og 

samskiptum. Viðtölin voru byggð upp á opnum spurningum þar sem viðmælendurnir sögðu frá 

upplifun sinni á vettvangi og reynslu með sínum eigin orðum. Spurningarnar eru út frá ákveðnum 
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þáttum rannsóknarinnar og gafst viðmælendum tækifæri til að tjá sig um hvað þeim gæti þótt 

mikilvægt að tjá sig um bæði um og út fyrir efnið (Bogdan og Biklen, 1998). 

4.1. Viðtöl 

Ein algengasta aðferðin sem notuð er í eigindlegum rannsóknum eru einstaklings- eða 

hópviðtöl. Til eru mismunandi form af viðtölum og má til dæmis nefna djúp viðtöl, stöðluð viðtöl, 

hálf opin viðtöl og opin viðtöl (Silverman, 2010). Þegar notast er við opin viðtöl er tilgangurinn að 

fá viðmælanda til að lýsa með eigin orðum lífi sínu og reynslu. Þá hefur spyrjandi ákveðið 

umræðuefni fyrirfram og semur síðan spurningar og vinnur út frá ákveðnum viðtalsramma. Opin 

viðtöl eru að vissu leiti einungis samræður milli viðmælanda og rannsakanda með fyrirfram 

ákveðnum spurningum. Það er samspilið milli rannsakanda og viðmælanda sem mótar áherslur í 

viðtalinu (Helga Jónsdóttir, 2013). Í verkefninu voru viðtöl tekin við fjóra karla. Tvö viðtölin fóru 

fram á kaffihúsum Reykjavíkurborgar og hin tvö í gegnum tölvupóst. Þau sem fóru fram í persónu 

voru hljóðrituð og afrituð orðrétt og í kjölfarið voru öll viðtölin þemagreind. 

4.2. Gagnagreining 

Öll fjögur viðtölin sem rannsóknin byggir á voru tekin vorið 2017. Tvö af þessum viðtölum 

voru tekin á kaffihúsi í Reykjavík og hin tvö í gegnum tölvupóst. Viðtölin sem ég tók á kaffihúsinu 

voru tæplega klukkustund á lengd og voru þau hljóðrituð og afrituð. Ég notaðist við opin viðtöl 

og studdist við viðtalsramma þar sem rannsóknarspurningarnar voru hafðar að leiðarljósi. 

Viðtalsspurningarnar voru samdar nokkrum dögum áður en ég notaðist við þær. Til að öðlast 

meiri innsýn í líf minna viðmælenda spurði ég þá að nokkrum persónulegum spurningum, til að 

mynda um aldur, hjúskaparstöðu, hversu lengi þeir hafa starfað sem þroskaþjálfar og 

búsetuform.  

Ég las oft yfir og rýndi í svör viðmælenda minna og leitaði að einhverju mynstri og tengingu 

á svörum þeirra. Ég fann ýmis þemu sem komu í ljós og margt sem mínir viðmælendur áttu 

sameiginlegt. Vitnað verður í öll viðtölin hér að neðan í þeim tilgangi að gefa skýrari mynd á 

upplifun þessara karla á starfi þroskaþjálfa. 

4.3. Val á þátttakendum 
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Við val á þátttakendum notaði ég svokallað tilgangsúrtak - það er að segja - ég talaði við 

einstaklinga sem uppfylltu ákveðin viðmið og bjuggu yfir upplýsingum sem svöruðu 

rannsóknarspurningum mínum (Katrín Blöndal, 2004). Viðmiðin í þessu tilfelli voru einföld því hér 

var um lítinn hóp að ræða eða fjóra karla sem lokið hafa námi eða eru að ljúka námi í 

þroskaþjálfafræðum og starfa á þeim vettvangi. Þar sem um er að ræða fámennan hóp var sú 

undantekning gerð að einn af þátttakendunum hafði ekki lokið námi sínu en starfaði þegar á 

vettvangnum og er að ljúka námi í vor. Leitast var við velja þátttakendur sem höfðu reynslu af 

ólíkum starfsvettvangi í þeim tilgangi til þess að fá sem fjölbreyttasta mynd af þessum hópi karla.  

Hér fyrir neðan lýsi ég þátttakendum verkefnisins en þeim hafa verið gefin gervinöfn í 

þeim tilgangi að vernda persónu þeirra. Viðmælendur mínir voru á aldrinum 26-35 ára þegar 

viðtölin fóru fram. 

Oddur er kvæntur en barnlaus og hafði hann starfað með fötluðum börnum í rúmlega 

fjögur ár þegar hann ákvað að hefja nám í þroskaþjálfafræðum. Oddur þykir áhugasamur 

starfsmaður og traustur. Áður en hann hóf nám í þroskaþjálfafræðum hafði hann lokið BA prófi á 

sviði hugvísinda. Þegar viðtalið fór fram voru nokkur ár liðin frá brautskráningu Odds og starfaði 

hann sem sérfræðingur í málefnum fatlaðs fólks í stjórnsýslunni.  

Bjarki býr í þéttbýli á landsbyggðinni ásamt konu og barni. Á framhaldsskólaárunum 

starfaði hann í sértækri félagsmiðstöð fyrir fötluð börn. Eftir útskrift ákvað hann að halda áfram 

á þessum starfsvettvangi og fékk vinnu sem stuðningsfulltrúi í sérskóla. Þar starfaði hann 

samhliða menntuðum þroskaþjálfum og áhugi hans kviknaði á faginu og hóf í kjölfarið nám við 

Háskóla Íslands. Eftir brautskráningu þaðan hefur hann starfað sem forstöðumaður 

frístundaklúbbs í sinni heimabyggð.  

Hilmir býr á höfuðborgarsvæðinu ásamt unnustu sinni og börnum. Hann hefur tæplega 

tíu ára reynslu í starfi með fötluðu fólki. Áður starfaði hann sem rafvirki en réð sig í starf í leikskóla 

eftir að hafa misst vinnuna sem rafvirki. Í kjölfarið hóf hann nám í þroskaþjálfafræðum og hefur 

starfað í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu eftir brautskráningu.  

Hjörvar er þátttakandinn sem ekki hefur lokið námi en var að ljúka síðustu einingum til 

brautskráningar þegar viðtalið fór fram. Hann býr á höfuðborgarsvæðinu ásamt vini og unnustu. 

Áður en hann hóf nám í þroskaþjálfafræðum hafði hann reynt við stjórnmálafræði og sagnfræði 
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en fann sig ekki þar og hætti. Eftir að hafa hætt í háskólanum hóf hann störf í leikskóla og fann að 

styrkleikar hans lágu í mannlegum samskiptum og af þeim sökum ákvað hann að skrá sig í 

þroskaþjálfafræði. Móðir hans er þroskaþjálfi þannig hann hafði þekkingu á störfum þeirra áður 

en hann hóf nám við háskólann. Með náminu hefur hann starfað í skammtímavistun og hefur 

boðist fullt starf þroskaþjálfa að brautskráningu lokinni.  

4.4. Aðferðafræðileg og siðferðileg álitamál 

Að þekkja efni rannsóknarinnar, góður viðtalsrammi og samskiptafærni er dæmi um 

skilyrði sem einkennir góðan rannsakanda. Rannsakandi verður að vissu leyti að treysta því að 

viðmælendur svari samviskusamlega og heiðarlega og því er mikilvægt að velja viðmælendur sem 

hafa þekkingu á efninu. Líkt og ég nefndi hér áður er eigindleg aðferðarfræði í rannsóknum oft 

byggð á viðtölum, upplifun og frásögnum viðmælenda. Þess vegna er mikilvægt að treysta á svör 

viðmælenda og eyða góðum tíma í afritun og greiningu á þeim gögnum sem rannsakandi aflar 

sér. Þannig er hægt sé að setja fram niðurstöður á heildrænan og skýran hátt. Einnig þarf að gæta 

þess að túlkun á niðurstöðum séu ekki endurspeglun á eigin persónulegri reynslu og fyrirfram 

mótuðum skoðunum á því sem verið er að rannsaka (Silverman, 2008). 

5. Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður verkefnisins og viðtölin þemagreind. Fjallað verður um 

hvaða áhrif reynsla í starfi hefur á ákvörðun um menntun, hvert sé mikilvægi karla í fagstéttinni 

og hvort þörf sé á fleiri karlmönnum. Auk þess verður fjallað um hvort hindranir og fordómar séu 

til staðar sem gætu haft áhrif á val á starfi og hvernig fordómar birtast. 

5.1. Reynsla hefur áhrif á starfsval 

Karlarnir sem tóku þátt í verkefninu áttu það allir sameiginlegt að hafa ekki farið beint í 

þroskaþjálfanámið að loknu stúdentsprófi. Tveir höfðu verið í öðru háskólanámi en allir áttu þeir 

það sameiginlegt að hafa farið í þetta nám eftir að hafa öðlast reynslu af vettvangi. Oddur sem 

starfar í stjórnsýslunni sem sérfræðingur í málefnum fatlaðs fólks hafði áður en hann hóf nám 
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starfað í skammtímavistun fyrir fötluð börn. Hann var með háskólamenntun á öðru sviði en það 

nýttist honum ekki nógu vel til að hafa áhrif á vettvangi. Oddur sagði:  

Ég var búinn að móta mér ýmsar skoðanir á því hvernig aðstoð við fatlað fólk var 

háttað. Ég vildi fá tækifæri til að takast á við meiri ábyrgð gagnvart þeirri þjónustu og 

aðstoð sem fötluðu fólki er veitt og mér fannst það vera rétta leiðin að sækja mér 

menntun á þessu sviði. Það varð til þess að ég byrjaði í þroskaþjálfanáminu. 

Bjarki hafði líkt og Oddur starfað á vettvangnum og hafði þar kynnst störfum þroskaþjálfa 

innan skólakerfisins. Bjarki sagði: „Þar [í grunnskóla sem hann var stuðningsfulltrúi] varð ég mjög 

hrifinn af starfi þroskaþjálfa ásamt því að átta mig á því að ég vildi vinna með fólki frekar en í tölvu 

og ákvað, eftir mikla hvatningu frá starfsmönnum skólans, að sækja um í þroskaþjálfafræðum við 

Háskóla Íslands.” Hilmir og Hjörvar komust líka að því, eftir að hafa starfað í leikskóla, að í störfum 

með fólki lægi áhugi þeirra og hæfileikar. Fyrir tilviljun hóf Hilmir störf í leikskóla eftir að hafa 

misst vinnuna sem rafvirki:  

Ég fékk starfið og í kjölfarið var eitt af verkefnum mínum í nýja starfinu að veita 

stuðning við strák með fötlun. Stundirnar okkar saman gerðu mér ljóst að þetta var 

eitthvað sem ég myndi vilja gera í framtíðinni og sótti um nám í þroskaþjálfafræði í 

kjölfarið.  

Hjörvar þekkti vel til starfa þroskaþjálfa þar sem móðir hans er þroskaþjálfi en hann hafði 

ekki lokið námi þegar viðtalið fór fram. Hann hafði ekki fundið sig í háskólanámi og fékk vinnu í 

leikskóla og sagði:  

Þegar ég hætti á leikskólanum til að fara aftur í nám var hugmyndin að fara í 

heimspeki. Af sömu ástæðum og mér fannst stjórnmálafræði og sagnfræði ekki 

gagnlegt nám þá guggnaði ég á heimspekinni og fór í þroskaþjálfann. Ég ákvað að taka 

það nám með þann vinkil að taka hugmyndafræðina í náminu sem heimspekinám. 

Það hefur gagnast mér og virkar vel í starfinu mínu.  



26 
 

Enginn af körlunum hafði sjálfur komið þroskaþjálfun til hugar þegar þeir voru að velja sér 

nám og starfsvettvang. Þórður Kristinsson (2005) kemst að svipaðri niðurstöðu í MA ritgerð sinni 

um karla sem fara í hjúkrun. Það var ekki fyrr en þeir kynntust starfinu að eigin raun að þeir völdu 

þetta nám. Af þessum niðurstöðum að dæma þá virðast samfélagsleg gildi um hlutverk og 

hæfileika kynjanna valda því karlar sækja ekki í svokölluð kvennastörf og kemur ekki til hugar sá 

möguleiki þegar þeir sækja sér nám. Í vestrænum samfélögum hefur það verið íþyngjandi kvöð 

karlmennskunnar að vera fyrirvinna heimilisins og hefur það bæði orðið þess valdandi að karlar 

fá hærri laun en konur fyrir sömu störf. Hefðbundin kvennastörf eru lægra launuð og karlar sækja 

síður í þessi störf (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Þórður Kristinsson, 2005). Þau störf sem 

gætu talist til kvennastarfa eru tengd við hið innra rými eða jafnvel tengd við móðurhlutverkið. 

Einnig er hægt að taka kennslustörf sem dæmi auk hinna ýmsu þjónustu- og félagsstarfa. Það 

sorglega er að þessi mikilvægu störf eru oft á tíðum illa launuð og flokkast því undir láglaunastörf. 

Þessi störf nýtast því vel sem hlutastörf sem gætu jafnvel hentað konum sem vinna að meðaltali 

aðeins styttri vinnutíma en karlmenn, en það má að einhverju leyti rekja til meiri ábyrgðar innan 

heimilis og í barnauppeldi (Wirth, 2001). Þegar viðmælendur voru spurðir af hverju þeir teldu 

svona fáa karla sækja í þroskaþjálfanámið þá var það einungis einn þeirra sem nefndi launin.  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á starfsánægju sýna að meðal leikskólakennara og 

leiðbeinanda felst mesta starfánægjan í persónulegum árangri, á grundvelli í eigin frammistöðu í 

starfi með börnum. Hægt er að yfirfæra þetta á önnur umönnunarstörf (Arna H. Jónsdóttir, 2003). 

Ég spurði viðmælendur mína ekki sérstaklega út í starfsánægju en niðurstöður benda til að þeir 

séu ánægðir þar sem þeir völdu þessa fagstétt fram yfir annað nám og önnur störf. 

Í rannsókn frá 2008, þar sem markmiðið var að skoða starfsánægju þroskaþjálfa og þróun 

í starfi, sýna niðurstöður að hlutverk þroskaþjálfa hefur verið að færast frá því að sinna 

grunnþörfum yfir í starf þar sem þroskaþjálfar hafa meira með skipulagið að gera (Vibeke 

Þorbjörg Þorbjörnsdóttir, 2008). Samkvæmt niðurstöðum sækja þroskaþjálfar meira í störf innan 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla á kostnað vinnu á heimilum fatlaðs fólks. Bent er á að 

menntun þroskaþjálfa hefur færst yfir á háskólastig og fagleg kunnátta þeirra því farin að nýtast 

víðar í samfélaginu. Vibeke telur að það sé rökrétt þróun á starfi þroskaþjálfa að þeir sæki í fleiri 

störf þar sem þeirra er þörf (Vibeke Þorbjörg Þorbjörnsdóttir, 2008).  
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5.2. Dýrmætir karlþroskaþjálfar 

Markmið laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er að stuðla að 

jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta atorku og þroska hæfileika 

sína óháð kynferði. Eins og fram hefur komið heldur Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) því fram 

að karlmennska sé skaðleg á þann hátt að karlar upplifi að þeir hafi ekki frelsi til að velja sér störf 

sem talin eru „mjúk“ eða svokölluð kvennastörf. Viðmælendur mínir voru sammála því að 

mikilvægt væri að fá fleiri karla í stéttina þar sem fatlað fólk eða þeir sem nýta sér stuðning frá 

þroskaþjálfum séu jafnt karlar sem konur. Oddur sagði ennfremur: 

Það er mikilvægt að fólk sem starfar með fötluðu fólki og fólk sem hefur mikil áhrif á 

faglegt starf með fötluðu fólki sé ekki einsleitur hópur. Fatlað fólk er eins ólíkt og við 

öll og er af öllum kynjum. Það er mikilvægt að aðstoð og þjónusta við fatlað fólk 

endurspegli líka þann margbreytileika. 

Undir þetta tekur Bjarki sem bendir á að það sé mikilvægt að hlutföll karla og kvenna í 

starfi sé svipað þeirra sem „nýta sér kraft og þekkingu þroskaþjálfa…þetta er upp á persónulega 

nálgun hvað varðar athafnir daglegs lífs.” Í rannsókn sem gerð var meðal fólks með þroskahömlun 

og beindist að sjálfræði og kyngervi kom í ljós að fólk með þroskahömlun getur í mörgum tilfellum 

ekki valið hver aðstoðar það með persónulega þætti eins og til dæmis hreinlæti. Í rannsókninni 

kom fram að þetta skerti sjálfræði þeirra og konur með þroskahömlun vilja frekar aðstoð við 

þessa persónulegu þætti frá öðrum konum (Kristín Björnsdóttir, 2011; Guðrún V. Stefánsdóttir, 

Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Það kom hins vegar fram í sömu rannsókn 

að margir karlanna gátu sætt sig við aðstoð frá konum og það skýrt með því að líklega væru þeir 

vanir að fá aðstoð frá konum, mæðrum, systrum, ömmum og svo framvegis. Hilmir bendir hins 

vegar á að þetta snúi ekki eingöngu um aðstoð heldur einnig um fyrirmyndir: „Mín reynsla hefur 

einnig kennt mér að vera karlmaður í þessu starfi þá fá karlkynsskjólstæðingar okkar aukna 

karlkyns fyrirmyndir. Stundum koma mál þess eðlis að það er betra að aðili sama kyns sinni. Mál 

sem geta verið viðkvæm þá sérstaklega á unglings- og eldri árum.”  
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Þrátt fyrir að vera sammála öðrum viðmælendum um mikilvægi þess að fjölga körlum í 

stéttinni þá lagði Hjörvar sem var enn í námi þegar rannsóknin fór fram meiri áherslu á mikilvægi 

fagmennsku heldur en kyngervi. Hann sagði: „Já og nei. Starfmaður er hæfur starfsmaður ef hann 

er hæfur. Starfsmaður er vanhæfur ef hann er vanhæfur. Skiptir engu máli hvaða kyn manneskjan 

er svo lengi sem hún er hæf.” 

5.3. Hindranir í vegi karla að kvennastörfum 

Í þeim tilgangi að skilja betur hvað væri þess valdandi að karla sækja síður en konur í 

þroskaþjálfanámið ákvað ég að beina sjónum mínum sérstaklega að þeim hindrunum sem 

viðmælendur mínir nefndu og setja í samhengi við fræðilegan bakgrunn verkefnisins.  

Eins og fram kom hér að ofan er talið að ein af hindrunum karlmanna sem áhuga hafa á 

kvennastörfum séu launin en laun eru yfirleitt lægri í kvennastörfum. Aðrar hindranir eru 

fordómar í samfélaginu gagnvart því að karlmenn leiti í kvennastörf. Einnig bendir margt til að 

þær viðurkenndu hugmyndir um karlmennsku sé ógnað, að einhverju leiti, af þeim þáttum sem 

kvennastörf fela í sér (Þórður Kristinsson, 2003). Aðeins einn viðmælanda minna nefndi launin 

sem hindrun en allir höfðu þeir upplifað fordóma og misneikvæð viðhorf gagnvart náms- og 

starfsvali sínu.  

Karlmenn sem starfa sem þroskaþjálfar og aðrir í hefðbundnum kvennastörfum eiga það 

til að upplifa ákveðin neikvæð viðhorf, ákveðna fordóma og jafnvel ógn við karlmennsku sína. 

Ekki eru það bara fordómar sem karlmenn þurfa að takast á við heldur einnig oft ólíkar nálganir 

og skyldur kynjanna að ýmsum innan starfsins (Lena Rut Birgisdóttir, 2011). Þar sem karlar velja 

þessi störf yfirleitt „óvart“ eða kynnast þeim fyrir tilviljun eins og var raunin með viðmælendurna, 

eru þeir vissu leiti að raska hugmyndum samfélagsins um kyngervi og starfa þá við eitthvað sem 

er ekki hefðbundið fyrir karlmenn. Spurningar geta vaknað hjá fólki um hvort þeir séu ekki bara 

kvenlegir eða latir. Þegar stúlkur velja sér að karlmannlegar námsgreinar eða hefbundin karlastörf 

mæta þær oft meira umburðarlyndi. Þær eru álitnar hugrakkar, sterkar og djarfar (Williams, 

1993). 

Fordómar gangvart körlum sem starfa við umönnun líkt og margir þroskaþjálfar gera 

birtast oft sem saklaust grín en þó svo grínið flokkist sem „saklaust“ getur það haft áhrif á 
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einstaklinginn ef það er notað ítrekað og getur haft áhrif á hvernig einstaklingurinn upplifir sig 

sjálfan. Þó svo grínið hafi ekki þau áhrif að starfsmaðurinn segi skilið við sitt starf getur það haft 

þau áhrif að einstaklingur geri breytingar á lífi sínu þegar aðstæður sem sá sami lendir í verða 

„óþægilegar“ (Þórður Kristinsson, 2005). 

Karlarnir sem ég tók viðtöl við voru allir sammála um að fordómarnir væri til staðar þó svo 

mismunandi væri hvort þeir hefðu upplifað þá persónulega. Að sjálfsögðu er það líka 

persónubundið hvort „gríninu“ er tekið sem fordómum eða ekki tekið mark á því. Karlarnir 

nefndu það sem dæmi að karlmönnum sé ekki treyst til þess að veita aðstoð við bað- og 

klósettferðir, bleyjuskipti og fleira sem snýr að hreinlæti og aðstoð við persónulegar þarfir. Það 

má velta því fyrir sér hvort þeim sé ekki treystandi vegna viðtekinna hugmynda um að konur séu 

náttúrulega hæfir til umönnunar eða þá hvort hér sé óttinn við að karlar séu ofbeldismenn en 

nánar verður fjallað um það hér fyrir neðan.  

Fordómarnir birtast ekki síst í þeirri staðreynd að viðkomandi veit ekki hvað felst í starfi 

þroskaþjálfa, hvert hlutverk þeirra er og mikilvægi fagmenntunarinnar er fyrir fatlað fólk. Svo 

virðist sem margir telji að þroskaþjálfar sinni einhverskonar húsmæðrastarfi eða eins og Bjarki 

komst að orði spurður um þá fordóma sem hann hafði orðið var við: „Það væri þá helst í fyrirfram 

ákveðinni hugmynd um að karlar kunni ekki að elda eða séu lélegir í að ganga frá og þrífa.” Hjörvar 

tók í sama streng og sagði:  

Já, þetta er umönnunarstarf og fólk áttar sig ekki á því hvað felst í því. Fólk segir t.d. 

við mig út í lífinu að ég sé svo „duglegur að skeina fatlaða fólkinu.” Einnig er ég yfirleitt 

látinn fara út í erfiðar aðstæður sem ég treysti mér jafnvel ekki í eða finnst óþægilegt 

en þarf að gera það því ég er karlmaður. Eins og að beita nauðung á manneskju sem 

er að fara að slasa sig eða aðra. Það virðist sem karlmenn eiga alltaf að vera stórir og 

sterkir og eiga að geta tekið höggum. Mér finnst ekkert gott að láta lemja mig frekar 

en einhverjum öðrum. 

Karlarnir töldu líklegt að það væri almennt viðurkenndara í dag að karlmenn væru í 

kvennastörfum hvort sem það væru þroskaþjálfar, hjúkrunarfræðingar eða flugþjónar en 

fordómar væru hindrun í vegi karla að þessum störfum eða með orðum Hilmis: „Ég hef líka orðið 
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var við þau viðhorf að fólki finnist þroskaþjálfanámið ekki vera „alvöru“ háskólanám og þá líklega 

sérstaklega fyrir karla.” 

5.4. Kynferðisofbeldi gegn fötluðu fólki  

Eins og fram hefur komið er ein birtingarmynd fordóma gagnvart körlum í starfi 

þroskaþjálfa sú að þeim sé ekki treystandi til að aðstoða fatlað fólk við persónulega athafnir og 

má mögulega færa rök fyrir því að óttinn við kynferðisofbeldi geti haft hér áhrif á. Birtingamyndir 

misnotkunar eru þó nokkrar og kynferðisleg misnotkun er ein þeirra. Það lýsir sér þannig þolanda 

er þröngvað til kynferðislegra athafna án hans samþykkis. Það getur birst á ýmsan hátt og getur 

verið allt frá að neyða einhvern til að horfa á klámfengt efni, kynferðisleg áreitni eða nauðgun. 

Kynferðisleg misnotkun er form ofbeldis sem hefur kynferðislegan tilgang eða beinist gegn 

kynfrelsi einstaklings (María Jónsdóttir, 2010). 

Fatlaðar konur eru allt að tíu sinnum líklegri til að vera beittar kynferðislegu eða líkamlegu 

ofbeldi af hálfu fjölskyldumeðlims eða umönnunaraðila en ófatlaðar konur. Rúmlega 80% af 

fötluðum konum hafa verið beittar andlegu eða líkamlegu ofbeldi (WHO, 2012). Niðurstöður 

evrópskra og bandarískra rannsókna telja fötluð börn þrisvar sinnum líklegri að verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi miðað við ófötluð börn (WHO, 2012). Með slíkum tölum og líkindum sem 

eru svo há þarf að taka á slíkum málum, og ganga úr skugga um að ekki sé brotið á réttindum 

fatlaðs fólks. Til að sporna við því hafa verið sett lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Samkvæmt 

þeim ætti að auðvelda fötluðu fólki að leita upplýsinga um rétt sinn gagnvart þjónustuaðilum, 

stjórnvöldum og einkaðilum (lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk). 

Umræðan um kynferðisofbeldi gegn fötluðu fólk er tiltölulega ný af nálinni og hefur 

kynverund, kynheilbrigði og ofbeldi verið feimnismál og þaggað í almennri umræðu. Með aukinni 

þekkingu um kynferðisofbeldi almennt og réttindi fatlaðs fólks þá hefur hin almenna umræða 

aukist. Oddur sem starfar í stjórnsýslunni telur að þessi umræða geti ýtt undir fordóma gagnvart 

körlum innan stéttarinnar. Bjarki starfar með fötluðum ungmennum í frístundastarfi og sagði: 

„[Umræðan] veldur því að fordómar verða sýnilegir í garð karla í þessari stétt og veldur þar með 

titringi. Þetta veldur því að karlmenn eru síður að sækja um í þessa starfstétt og er þar með 

erfiðara að jafna út þetta kynjahlutfall”. Allir viðmælendurnir voru á sama máli um að mögulega 
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væri þetta eitthvað sem fældi karlmenn frá starfinu og að atvik af þessu tagi geta ýtt undir 

fordóma. Þeir eru meðvitaðir um að fatlað fólk á oft erfiðara með að verja sig gagnvart 

kynferðislegri misnotkun og að gerendur í slíkum málum eru oftast karlmenn. Viðmælendurnir 

drógu tölfræðina bak við ofbeldið ekki í efa þrátt fyrir að viðurkenna að hún reyndist körlum í 

þessum störfum erfið eða eins og Oddur sagði: „Það er vitað að gerendur í slíkum ofbeldismálum 

hafa sótt í aðstæður þar sem þeir geta haft aðgang að fólki í berskjölduðum aðstæðum og 

gerendurnir eru langoftast karlkyns.” Karlmenn eru í meirihluta gerendur í kynferðisafbrotum og 

að fólk með þroskaskerðingu er mun líklegra fyrir að verða fyrir ofbeldi þessara einstaklinga 

(Ríkislögreglustjóri, 2011). 

Allir viðmælendurnir töluðu einnig um að það jákvætt sé að umræða um ofbeldi gagnvart 

fötluðu fólki er innan samfélagsins og er nauðsynleg til að betrumbæta aðstæður fatlaðs fólks og 

reyna að koma í veg fyrir ofbeldi gagnvart fötluðu fólki. Oddur sagði:  

Þessi umræða er þó af hinu góða af því að það er mikilvægt að fá þessi mál upp á 

yfirborðið og það er mikilvægt að það séu gerðar auknar kröfur um fagmennsku 

gagnvart ráðningum og allri þjónustu sem fötluðu fólki er boðið upp á. Það skiptir á 

endanum mun meira máli að fatlað fólk sé ekki beitt kynferðisofbeldi heldur en að 

fordómar gagnvart körlum í stéttinni spretti upp hér og þar þar sem kynferðisofbeldið 

er mun alvarlegra. 

Aðrir viðmælendur tóku undir orð Odds og í því samhengi sagði Hilmir: „Það er mikilvægt 

að við tjáum okkur á opinskáan hátt um þessa hræðilegu glæpi og látum ekki orðræðuna hræða 

okkur í skugga þöggunar og hræðslu.” Þrátt fyrir að vitað sé að gerendur sæki í umönnunarstörf 

eða aðstæður þar sem þeir hafa greiðan aðgang að einstaklingum sem eru berskjaldaðir gagnvart 

aðstæðum sínum þá er eingöngu 2,9% dæmdra ofbeldismanna sem hafa starfað við umönnun 

(Stígamót, 2008: bls. 45). Sú tala er í senn allt of há og allt of lág. Rannsóknir hafa sýnt að gerendur 

í ofbeldismálum sem snúa að fötluðum konum eru í flestum tilvikum einhverjir sem standa þeim 

nærri. Ofbeldi gegn fötluðum konum er margslungið og á sér stað við fjölmargar og mismunandi 

aðstæður og gerendur hafa mismunandi tengsl við þolendur. Ofbeldi á heimilum kvenna er 

algengt og gerendur í þeim tilvikum er oftast nákomnir þolendum: Makar, sambýlisfólk eða aðrir 
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fjölskyldutengdir. Einnig eru gerendur oft á tíðum starfsfólk eða umönnunaraðilar (Hrafnhildur 

Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2015). 

Karlar eru í meirihluta gerenda þegar kemur að kynferðisofbeldi og konur í minnihluta. 

Þrátt fyrir það geta bæði karlar og konur verið gerendur og þolendur, ef einungis er horft til karla 

sem gerendur í kynferðisbrotamálum fáum við ekki heildarsýn á vandamálið sem kynferðisofbeldi 

vissulega er (Turchik og Edwards, 2012). Viðmælendur mínir voru sammála um nauðsynlegt væri 

að opna umræðuna meira til að koma í veg fyrir fordóma og hindranir sem geta haft áhrif á 

starfsval karlmanna.  

5.5. Samantekt 

Í þessum kafla hef ég gert grein fyrir niðurstöðum viðtalanna og sett þau í samhengi við 

aðrar rannsóknarniðurstöður. Birtingarmynd fordóma gagnvart körlum í starfi þroskaþjálfa er oft 

á tíðum sú að þeim sé ekki treystandi til að aðstoða fatlað fólk við persónulega athafnir og má 

mögulega færa rök fyrir því að óttinn við kynferðisofbeldi geti haft hér áhrif á. Þeir þroskaþjálfar 

sem ég tók viðtöl við eru meðvitaðir um mikilvægi umræðunnar en finna þó ekki fyrir því 

persónulega að þeim sé ekki treyst. 

6. Niðurlag 

Markmið verkefnisins var að skoða upplifun og reynslu karlmanna sem hafa valið sér 

þroskaþjálfun sem starfsvettvang. Tilgangurinn var einnig einnig að afla upplýsinga sem hægt 

væri að nota til að vekja áhuga fleiri karla á þroskaþjálfafræðum og starfsvettvangi þeirra.  

Viðtölin veittu mér góða innsýn í störf kynbræðra minna og gáfu mér tækifæri á að 

kynnast sýn þeirra og viðhorfum gagnvart starfinu. Þeir þættir sem virðast hafa áhrif á náms- og 

starfsval karlkyns þroskaþjálfa eru margir og oft á tíðum samhangandi. Niðurstöður mínar styðja 

fyrri niðurstöður um svipað efni þar sem karlar virðast fyrir tilviljun eða „óvart“ velja þennan 

starfsvettvang en enginn af viðmælendum mínum hafði valið sér þetta nám að loknu 

stúdentsprófi. Það var ekki fyrr en þeir höfðu öðlast reynslu af vettvangi sem þeim kom það til 

hugar að sækja um nám á þroskaþjálfabraut Háskóla Íslands.  
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Það sem helst kom á óvart var að þrátt fyrir að allir viðurkenndu að laun þroskaþjálfa væru 

lág þá lögðu fæstir áherslu launakjör þegar kom að þeim hindrunum sem þeir mættu í starfinu. 

Þó svo að margir telji að karlmenn sæki frekar í störf sem eru betur launuð voru viðmælendur 

mínir sammála um að vinna með fötluðu fólki væri gefandi, þroskandi, áhugaverð og skemmtileg 

og í slíku starfi verða launin ekki að aðalatriði. Hins vegar voru þættir á borð við fordóma og 

þekkingarleysi almennings á starfsvettvangnum sem gæti verið orsök þess að karlmenn sæki ekki 

í að starfa sem þroskaþjálfar. 

Viðmælendur mínir áttu það sameiginlegt að vera ánægðir með sitt náms- og starfsval en 

þeir voru allir meðvitaðir um sérstöðu sína sem karlmenn í kvennastétt. Þeir áttu það 

sameiginlegt að velferð þeirra einstaklinga sem þeir starfa með er alltaf í fyrsta sæti. Þeir vildu 

allir meina að karlmenn væru mikilvægir í stéttinni og að gott væri fá fleiri. Viðmælendurnir vildu 

heldur vera ánægðir í starfi frekar en að láta efnishyggju ráða för sækjast í störf sem gæfu þeim 

hærri laun en óáhugaverð störf.  

Lokaorð 

Taka ber vel tíma hverjum. Við lifum á hröðum og spennandi tíma í mannkynssögunni og 

þær hugmyndir sem mannfólk hafði og hefur um kyn og kyngervi er síbreytilegt. Við vinnu 

verkefnisins öðlaðist ég mikla þekkingu á sögu þroskaþjálfastéttarinnar og þá sérstaklega sögu 

karlmanna innan stéttarinnar. 

Þegar litið er á meginatriði verkefnisins og þær niðurstöður sem dregnar eru saman úr 

viðtölunum má sjá að þrátt fyrir að karlmönnum sem starfa sem þroskaþjálfar líði vel í sínum 

störfum og eru ánægðir með sitt starfsval eru samt sem áður fordómar til staðar þó þeir séu ekki 

alltaf sýnilegir. Samkvæmt því sem ég hef lesið mér til í rannsóknum um karlmenn í kvennastétt 

átti ég von á að fleiri hindranir væru á vegi þeirra karla sem velja sér að læra og starfa við hin svo 

kölluðu hefðbundnu kvennastörf. Mínir viðmælendur virtust ekki láta það hafa áhrif á sitt 

starfsval.  

Áhugavert var að sjá að enginn af mínum viðmælendum virtust hafa stefnt upphaflega á 

að verða þroskaþjálfar og allir unnu við það í einhvern tíma og öðluðust starfsreynslu sem kveikti 
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áhuga þeirra á að velja sér þessa námsleið. Ég tel að fróðlegt hefði verið að beina einnig sjónum 

að uppeldisaðstæðum, stuðningsneti og viðhorfi viðmælenda minna því það gæti einnig haft áhrif 

á starfsval þeirra og hefði orðið góð viðbót við verkefnið. 

Meiri kynjablöndun í starfsstétt þroskaþjálfa tel ég vera samfélaginu í hag og einnig þeirra 

einstaklinga sem þroskaþjálfar starfa með. Þar sem starf þroskaþjálfa er oft persónulegt og unnið 

í mikilli nánd myndi jafnari blöndun kynjanna stuðla að jafnari tækifærum og sjónarmiðum og 

jafnvel fjölbreyttari vinnuaðferðum  

Vinnan við þetta verkefni hefur bæði verið gefandi og ánægjuleg.  Ferlið hefur í heild sinni 

verið lærdómsríkt. Ég get í fullri hreinskilni sagt að ég er jafnvel meira tilbúinn að takast á við þau 

verkefni sem bíða mín í framtíðinni sem verðandi þroskaþjálfi. 

Að lokum vill ég aftur þakka Kristínu Björnsdóttir fyrir að vera góð fyrirmynd og frábær 

leiðbeinandi og körlunum sem ég tók viðtal við og deildu með mér reynslu sinni af því að vera 

karlmaður og þroskaþjálfi. 
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Viðauki 1: Spurningalisti 

1. Hvað varð til þess að þú ákvaðst að fara þessa námsleið og starfa sem þroskaþjálfi? 

2. Hverjar heldurðu að séu helstu ástæðurnar fyrir því að svona fair karlmenn sæki 

þroskaþjálfanám? 

3. Telur þú mikilvægt að auka karlkynsstarfsmönnum innan stéttarinnar? Af hverju? 

4. Telur þú karla sem starfa í ummönnun mæta fordómum af einhverju tagi?                      

5. Telur þú karlmenn hafa eitthvað fram að færa sem konurnar hafa ekki í þessari starfsstétt? 

Ef svo er hvað þá? 

6. Hvernig heldur þú að umræðan um kynferðisofbeldi gegn fötluðu fólki hafi áhrif á 

karlmenn í þessu starfi? Og af hverju? 

7. Hverja telur þú lausnina til þess að fá fleiri karlmenn til að hefja nám sem þroskaþjálfar? 

 

Viðauki 2: Siðareglur þroskaþjálfa 

1. Þroskaþjálfar standa vörð um réttindi og lífsskilyrði þeirra einstaklinga sem þeir starfa 

með. 

2. Störf þroskaþjálfa grundvallast á virðingu fyrir mannlegri reisn og sjálfræði sérhvers 

einstaklings. Í því felst jafnframt viðurkenning á frelsi einstaklingsins til að taka eigin 

ákvarðanir. 

3. Þroskaþjálfar hafa heildræna sýn að leiðarljósi. Þeir miða allt starf sitt við upplag og þarfir 

þeirra einstaklinga sem nýta sér þjónustu þeirra og leitast við að styrkja fólk til virkrar 

þátttöku í samfélagi sínu. 

4. Þagnarskyldan er undirstaða trausts og trúnaðar milli þroskaþjálfa og þess sem nýtur 

þjónustu hans. Þegar miðla þarf persónulegum upplýsingum skal liggja fyrir samþykki þess 

sem í hlut á og nafnleyndar skal gætt sé þess óskað. Verði þroskaþjálfi var við brot á 

þagnarskyldu, í fjölmiðlum eða á öðrum samfélagsmiðlum, í rituðu máli eða á mynd, ber 

honum að bregðast við því. 
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5. Þroskaþjálfa ber að upplýsa um lagalegan rétt, þau tækifæri og þá þjónustu sem stendur 

þeim til boða sem nýtir sér þjónustu hans. 

6. Þroskaþjálfa ber skylda til að ræða siðferðileg mál þegar tilefni er til, bæði við einstakling 

í þjónustu og samstarfsmenn og leita jafnframt leiðsagnar þegar hann er í vafa. 

7. Þroskaþjálfa ber að gæta hagsmuna sérhvers einstaklings í samskiptum við stjórnkerfi og 

vera vakandi fyrir meðferð þess valds sem það hefur í för með sér. 

8. Þroskaþjálfa er skylt að viðhalda faglegri þekkingu, siðferðilegri ígrundun og gæðum í 

daglegu starfi. Þroskaþjálfi ber ábyrgð á eigin starfi og skal hafna þátttöku í 

starfsaðferðum sem ekki samræmast mannréttindum eða siðgæðisvitund hans. 

9. Í umræðu á opinberum vettvangi verður að vera ljóst hvort þroskaþjálfi talar sem 

einstaklingur eða sem fagmaður fyrir hönd stofnunar eða vinnustaðar. 

10. Þroskaþjálfa ber að efla og kynna störf sín og forðast hvaðeina sem rýrt getur orðspor 

stéttarinnar. 

 

11. Þroskaþjálfi skal stuðla að góðum samskiptum og samvinnu við aðra sérfræðinga, 

stofnanir og tengslanet. Mismunandi skoðanir og siðferðileg álitamál skal ræða að 

viðstöddum þeim sem málið varðar á hreinskiptinn og lýðræðislegan hátt. 

 

12. Þroskaþjálfi má aldrei nota vald sitt í persónulegu hagsmunaskyni, misbeita því eða stofna 

til kynferðislegra samskipta við þann sem hann veitir þjónustu. 

 

13. Þroskaþjálfi virðir starfsaðferðir, skyldur og ábyrgð annarra þroskaþjálfa. Komi upp 

faglegur ágreiningur skal þroskaþjálfi beita gagnrýni af sanngirni. Náist ekki sátt má leita 

álits siðanefndar Þroskaþjálfafélags Íslands. 
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14. Verði þroskaþjálfi, einstaklingur í þjónustu eða talsmaður hans þess var að þroskaþjálfi 

hafi brotið gegn siðareglum þessum ber honum að ræða það við þann sem í hlut á eða 

yfirmann hans. Beri ábendingar ekki árangur má óska eftir umfjöllun siðanefndar 

Þroskaþjálfafélags Íslands. 
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