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     Ágrip 

Í þessari rannsóknaráætlun sem er lokaverkefni höfunda til B.S. prófs í iðjuþjálfunarfræði 

verður farið yfir ferli markmiðssetningar bæði frá sjónarhorni iðjuþjálfa og skjólstæðinga. 

Markmið áætlunarinnar er að varpa ljósi á viðhorf iðjuþjálfa og skjólstæðinga þeirra til 

markmiðssetningar innan iðjuþjálfunar. Markmiðssetning hefur verið notuð í vinnu iðjuþjálfa 

en með aukinni þekkingu gæti hún verið notuð meira og skilað auknum árangri. Lagt var upp 

með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er reynsla iðjuþjálfa og skjólstæðinga þeirra af 

markmiðssetningu? Horft er á markmiðssetninguna og ferli hennar út frá 

skjólstæðingsmiðaðri nálgun, en stór hluti hennar er að fá skjólstæðinga til að vera 

þátttakendur í eigin þjónustu og meta hana, t.d. með því að setja markmið og skoða 

árangurinn. Rannsóknin er byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem höfundar leitast eftir 

því að fá aukna sýn á markmiðssetningu í starfi iðjuþjálfa, bæði út frá sjónarhóli iðjuþjálfans 

og skjólstæðingsins. Ástæðan fyrir valinu á eigindlegri rannsóknaraðferð er sú að höfundar 

vildu fá dýpri skilning á upplifun iðjuþjálfa og skjólstæðinga á því hvernig markmiðssetning 

fer fram í iðjuþjálfun, hvort að árangur hljótist af henni og hvort að hugmyndir séu að 

úrbótum. Höfundar leggja til að notast verði við sniðmátun sem er ákveðin tegund 

þemagreiningar innan fyrirbærafræðilegra rannsókna. Í fyrirhugaðri rannsókn leggja höfundar 

til fund með pörum iðjuþjálfa og skjólstæðinga þar sem tekin verða alls 14 viðtöl og stuðst við 

hálfstaðlaðan spurningalista. Tekin verða viðtöl við iðjuþjálfa sem nota markmiðssetningu í 

starfi og skjólstæðinga þeirra á vinnustöðum iðjuþjálfa. Gögn verða kóðuð og greind í þemu 

samkvæmt sniðmátun. Í rannsókninni mun verða gætt fyllsta trúnaðar og hagur þátttakenda 

mun vera í fyrirrúmi. Einnig verður hugað að þeim siðferðiskröfum sem eiga við rannsóknina. 

Höfundar vonast til að áætlunin geti virkað sem hvatning til að nota markmiðssetningu meira í 

starfi, aukið gæði þjónustu og kynt undir áhuga annarra iðjuþjálfa á að kynna sér hana enn 



 
 

frekar. Gæti áætlunin því aukið fagmennsku og ýtt undir markviss vinnubrögð með 

árangursríkum hætti. 

Lykilhugtök: markmiðssetning - markmið - iðja - íhlutun 

 

  



 
 

Abstract 

This research proposal is a thesis submitted for a B.Sc. degree in occupational therapy at the 

University of Akureyri. The purpose of this proposal is to explore the goal setting process in 

occupational therapy from the view point of both occupational therapists and their clients. 

Goal setting has for some time been a common part of occupational therapy intervention 

especially in rehabilitation and vocational rehabilitation. Studies have shown that goal setting 

is an important and beneficial part of intervention but how much it is used in practice is 

relatively unknown. With increased knowledge on goal setting it could be used more 

frequently and perhaps give better results. Authors proposed the following research question: 

What are occupational therapist’s and their clients experiences on goal setting as a process? A 

client-centered approach, as an ideology, is often said to be the cornerstone of occupational 

therapy and constitutes a large portion of the goal setting process. A considerable part of this 

client-centered approach is to encourage clients to participate and be involved in their own 

service. This is achieved through a therapist and client jointly composing achievement goals 

to measure and value progress, for example. A qualitative approach is used in this proposed 

study, the aim of which will be to gather information on the goal setting process from 

occupational therapists and their client’s perspective. A qualitative approach was preferred by 

authors in order to acquire a deeper understanding of each participants’ reality, to see if goal 

setting is truly beneficial and furthermore to explore relevant improvements. Template 

analysis will be implemented, an approach used within phenomenology to define themes into 

categories. In this proposed study authors will collect data with interviews from seven 

occupational therapists and each in turn will provide one of their own clients as a participant. 

An open, non-standardized interview frame format will be used. All interviews will be 

recorded and the data coded according to the prescribed template analysis. Authors will 

maintain full confidentiality and ensure that paramount priority will be given in respect to the 



 
 

participant’s welfare. The findings of this proposal could be an encouragement for 

occupational therapists to use goal setting more frequently and successfully. Outcomes of the 

study may also aim to increase competence in practice and pave the way for the future of goal 

setting as a process in occupational therapy. 

Keywords: goal setting - goal - occupation - intervention  
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„What keeps me going is goals.“ 

 

(Muhammad Ali) 

 

 

 

 

„A dream is just a dream. 

A goal is a dream with 

a plan and a deadline.“ 

(Harvey Mackay)   
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Kafli I 

Inngangur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknaráætlunar er að leggja drög að rannsókn sem er ætlað 

að varpa ljósi á viðhorf iðjuþjálfa og skjólstæðinga þeirra til markmiðssetningar. Í þjónustu 

iðjuþjálfunar er markmiðssetning einn af grunnþáttunum og spilar oft stórt hlutverk í bataferli 

(Page, Roos, Bänziger, Margot-Cattin, o.fl., 2015). Í þessari rannsóknaráætlun verður farið 

yfir ferli markmiðssetningar bæði frá sjónarhorni iðjuþjálfa og skjólstæðinga. 

 Höfundum lék forvitni á að vita meira um bakgrunn markmiðssetningar í vinnu 

iðjuþjálfa með skjólstæðingum. Ástæðan fyrir því er að markmiðssetning hefur lítið verið 

rannsökuð hér á landi og einnig til að komast að því að hvaða marki markmiðssetning er í 

raun notuð af iðjuþjálfum og með hvaða árangri. Markmiðssetning hefur verið notuð í vinnu 

iðjuþjálfa en með aukinni þekkingu gæti hún verið notuð meira og skilað auknum árangri. 

Ferli markmiðssetningar hefur meira verið rannsakað erlendis en þó liggja ekki fyrir nægar 

upplýsingar eða niðurstöður. Þrátt fyrir að hafa ekki staðfestingar eða sannanir á 

markmiðsferlinu er það víða nýtt með mjög jákvæðum árangri (Bodenheimer og Handley, 

2009). Ein af skilgreiningunum um markmið er að það sé eitthvað takmark sem einstaklingur 

er að reyna að ná, þ.e. stefna að einhverri ákveðinni athöfn. Í flestum rannsóknum um 

markmið er sjálft takmarkið að ná ákveðinni hæfni eða færni sem einstaklingurinn setti sér 

innan ákveðins tímaramma (Locke, Shaw, Saari og Latham, 1981).  

 Hér á landi hefur orðið mikil vakning varðandi markmiðssetningu hjá einstaklingum 

t.d í íþróttum, líkamsrækt, markþjálfun eða atvinnu. Gott dæmi um einstaklinga sem setja sér 

markmið er íþróttafólk. Einnig sjáum við þetta mikið í daglegu lífi og má í því tilliti nefna s.k. 

meistaramánuð sem er í febrúar á hverju ári. Þá eru einstaklingar hvattir til að setja sér 

persónuleg markmið og reyna að ná sem bestum árangri á þeim tíma. Einnig eru gefnar út 

sérstakar markmiða dagbækur en tilgangurinn með þeim er að gera fólki auðveldara að setja 
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skýr og raunhæf markmið, hafa þau mælanleg og innan ákveðins tímaramma til að ávinningur 

sé sem mestur. 

 Til að markmiðssetning verði sem árangursríkust er ferlið unnið í sameiningu, þ.e. 

skjólstæðingur og iðjuþjálfi mynda bandalag og vinna saman (Bodenheimer og Handley, 

2009). Horft er því á markmiðssetninguna og ferli hennar út frá skjólstæðingsmiðaðri nálgun, 

en stór hluti af hennar er að fá skjólstæðinga til að vera þátttakendur í eigin þjónustu og meta 

hana, t.d. með því að setja markmið og skoða árangurinn. Að virkja skjólstæðinginn í ferlinu 

sjálfu og útkomunni er þáttur í samstarfi hans og iðjuþjálfa (McKinnon, 2000). 

Skjólstæðingsmiðuð nálgun byggist á sjálfstæði einstaklingsins, krafti hans til að taka þátt, 

þörf til að taka eigin ákvarðanir um þarfir tengdar iðju og því góða sem getur hlotist af 

samskiptum skjólstæðings og iðjuþjálfa (Sumsion og Law, 2006).  

 Markmið rannsóknaráætlunarinnar er að varpa ljósi á viðhorf iðjuþjálfa og 

skjólstæðinga þeirra til markmiðssetningar innan iðjuþjálfunar. Það sem fram hefur komið í 

rannsóknum um markmiðssetningu er að hún hefur reynst mikilvæg í vinnu iðjuþjálfa en 

hvernig nákvæmlega og hversu mikið hún er notuð er á huldu (Bodenheimer og Handley, 

2009). 

 Sameiginlegur áhugi höfunda á markmiðssetningu ýtir undir gerð þessarar áætlunar og 

binda þeir vonir við að hún muni koma að gagni í starfi iðjuþjálfa. Rannsóknaráætlunin getur 

virkað sem hvatning til að nota markmiðssetningu meira í starfi, aukið gæði þjónustu og kynt 

undir áhuga annarra iðjuþjálfa á að kynna sér hana enn frekar. Gæti áætlunin því aukið 

fagmennsku og ýtt undir markviss vinnubrögð með árangursríkum hætti. 

 Eftirfarandi hugtök eru lykilhugtök í rannsóknaráætluninni og til að auðvelda tengingu 

við efnið eru þau skilgreind á eftirfarandi hátt hér: 

 Markmiðssetning: Formlegt ferli þar sem heilbrigðisstarfsmaður eða teymi setur 

markmið í sameiningu með skjólstæðingi (Wade, 2009).  
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 Markmið: Er eitthvað takmark sem einstaklingur er að reyna að ná, þ.e. stefna að 

einhverri ákveðinni athöfn (Locke, Shaw, Saari og Latham, 1981). 

 Iðja: Iðja er nauðsynleg til að komast af og fullnægja líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þörfum mannsins. Ef einstaklingur fær ekki tækifæri til að stunda þá iðju sem er 

honum mikilvæg er mögulegt að það hafi slæm áhrif á heilsu og líðan. Iðja og heilsa eru þar 

af leiðandi grunnhugtök í iðjuþjálfun og iðjuvísindunum sem liggja þar að baki. 

Iðjuþjálfafagið notar iðju til að efla heilsu og líðan einstaklinga (Kristjana Fenger og Guðrún 

Pálmadóttir, 2011).  

 Íhlutun: Íhlutun iðjuþjálfa leitast við að stuðla að aukinni færni skjólstæðings í 

athöfnum sem eru honum mikilvægar sem leiðir svo til aukinnar þátttöku í samfélaginu (Elín 

Ebba Ásmundsdóttir og Sólrún Óladóttir, 2011). 

 Eftirfarandi spurning mun leiða verkefnið: 

Hver er reynsla iðjuþjálfa og skjólstæðinga þeirra af markmiðssetningu? 

Til að svara rannsóknarspurningunni er notast við aðferðafræði eigindlegra rannsókna.  

 Uppbygging rannsóknaráætlunarinnar skiptist í fjóra kafla. Í þessum fyrsta kafla er 

greint frá bakgrunni og hugmyndafræði verkefnis, tilgangi og gildi. Hugtök eru skilgreind og 

rannsóknarspurning sett fram. Annar kafli er fræðileg heimildasamantekt þar sem leitast er við 

að afla sem mestra upplýsinga um markmiðssetningu, m.a. ávinning hennar og hindranir. Í 

þriðja kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknaráætlunarinnar og í fjórða kafla er niðurlag. 
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Kafli II 

Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla er fræðileg samantekt á efni sem tengist markmiðssetningu og verður 

það skoðað frá hinum ýmsu sjónarhornum. Farið verður yfir upphaf markmiðssetningar og 

skilgreiningar, mikilvægi hennar, tilgang og tegundir. Einnig verður fjallað um 

markmiðssetningu í iðjuþjálfun, innan endurhæfingar og helstu matstæki ásamt því að gera 

hugmyndafræðinni skil.  

 Til þess að afla upplýsinga um markmiðssetningu var leitað eftir greinum á 

veraldarvefnum í gagnasöfnum. Má þá sérstaklega nefna gagnasöfnin CINAHL, Leiti, 

EBSCOHOST, Scopus, OTseeker og OTdatabase. Íslensku leitarorðin iðjuþjálfun, 

markmiðssetning og markmið voru notuð við leitina ásamt ensku leitarorðunum goal setting, 

goal setting process, SMART goals, occupational therapy, rehabilitation og physical therapy. 

Efni var einnig að einhverju leyti fengið úr bókum. Megináhersla var lögð á nýlegar heimildir, 

ritrýndar greinar og frumheimildir. 

 

Upphaf markmiðssetningar 

 

Á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar voru rannsóknir á innri hvöt einstaklingsins í 

sálfræði ekki talið mikilvægt rannsóknarefni í N-Ameríku. Innan sálfræðinnar voru margir 

sem titluðu sig sérfræðinga í hegðun og að þeirra mati var innri hvöt ekki talin sem hluti af 

sjálfum einstaklingnum heldur eitthvað sem lægi utan seilingar og ekki væri hægt að stjórna 

(Locke og Latham, 2002). McClelland sem taldi sig ekki einn af hegðunarsinnum færði rök 

fyrir því að hver einstaklingur hefði innri hvöt sem kæmi fram sem þörf fyrir að ná árangri. 

Áður hafði verið fullyrt að þær hvatir og þarfir væru ómeðvitaðar (McClelland, Atkinson, 

Clark og Lowell, 1953). Ryan (1970) var ekki á sama máli og rökstuddi hann með 

rannsóknum sínum að “það hljómar sem einföld staðreynd að mannleg hegðun verði fyrir 
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áhrifum frá meðvituðum tilgangi, fyrirætlunum og verkefnum”. Mace (1935) var breskur 

rannsakandi sem varð fyrir litlum áhrifum frá amerísku hegðunarsinnunum og var sá fyrsti til 

að skoða áhrif mismunandi markmiða á árangur verkefnis. Rannsóknir hans voru að mestu 

hunsaðar fyrir utan Ryan sem vitnaði í hann í einni af sínum rannsóknum. Nemandi 

McClellan, Atkinson (1958), sýndi svo fram á að erfiðleikastig verkefnis væri tengt 

frammistöðu með bogadregnu ferli. Einstaklingur legði sig hvað mest fram þegar verkefni var 

í meðallagi erfitt en hvað minnst þegar verkefni var annaðhvort mjög auðvelt eða mjög erfitt. 

Nokkrar rannsóknir komu fram á sjónarsviðið árið 1970 þar sem fram kom sú kenning 

að meðvituð markmið hefðu áhrif á athafnir. Frá 1990 einblíndi markmiðssetning á athafnir 

eins og t.d. framleiðslu fyrirtækja. Rannsóknir sýndu fram á að þegar yfirmenn settu ákveðin 

markmið tengd framleiðslu fyrir starfsfólk sitt, stóð það sig betur og framleiðsla jókst (Locke 

og Latham, 2002). Í klínískri markmiðssetningu hefur verið lögð nokkur áhersla á efni Schut 

og Stam (1994) sem báru kennsl á ávinning markmiðssetningar bæði fyrir teymi 

skjólstæðingsins og skjólstæðinginn sjálfan. Schut og Stam voru að öllum líkindum þeir 

fyrstu sem kynntu SMART markmiðin og nálgun sína innan endurhæfingar en margar 

túlkanir geta þó verið á SMART skammstöfuninni (Playford, Siegert, Levack og Freeman, 

2009). 

 

Hvað er markmið? 

Mannleg hegðun stjórnast af markmiðum, fólk hegðar sér og gerir hluti á ákveðinn 

hátt af einhverri ástæðu, sama hversu úthugsuð sú ástæða er (Wade, 2009). Enska orðabókin 

Oxford skilgreinir markmið sem „það takmark sem átaki og metnaði einstaklings er beint að“ 

(„Goal“, e.d.). Samkvæmt Íslenskri orðabók er markmið útskýrt sem „eitthvað sem keppt er 

að, tilgangur“ (Íslensk orðabók, 2002). 

 Samkvæmt skilgreiningu Locke, Shaw, Saari og Latham (1981) á markmiði er það 
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eitthvað ákveðið takmark eða hlutur sem einstaklingur er að reyna að ná. Hugtakið hefur 

svipaða merkingu og hugtökin tilgangur og ætlun. Grunnforsendur rannsókna á 

markmiðssetningu er að markmið séu helsti stjórnandi mannlegrar hegðunar en samt sem áður 

er ekkert einstakt samband á milli markmiða og athafna því fólk getur alltaf gert mistök og oft 

er skortur á færni til að ná markmiðunum (Locke, 1968). Flestir einstaklingar eiga sér drauma 

og vonir um að afreka eitthvað, hvort sem það eru einföld verkefni eins og að þrífa 

baðherbergið eða borga reikninga eða flóknari athafnir eins og að læra að spila á gítar eða 

keyra bíl. Vonir endurspegla drauma einstaklingsins eins og t.d. að skora sigurmarkið á 

heimsmeistaramóti. Oft er litið á þessar vonir sem markmið og er þá ekki gerður 

greinarmunur á því hvort það eru verkefni sem þurfa að gerast í dag eða draumar 

framtíðarinnar (Park, 2009). 

 

Markmiðskenning (Goal Setting Theory) 

Markmiðskenning (e. Goal Setting Theory) var þróuð innan vinnusálfræði á 25 ára 

tímabili og sett fram af Locke og Latham (1990). Kenningin byggist á 400 rannsóknum sem 

gerðar voru í Bandaríkjunum og sjö öðrum löndum. Þessar rannsóknir sýndu fram á að 

sértæk, ögrandi markmið leiddu til betri frammistöðu heldur en auðveld markmið og sú sýn 

„að gera sitt besta“. Svo lengi sem einstaklingur er skuldbundinn sínu setta markmiði, hefur 

nauðsynlega færni til að ná því og hefur ekki sett sér önnur markmið þá er jákvætt, línulegt 

samband milli erfiðleika markmiða og frammistöðu við verkefni (Locke og Latham, 2006). 

Bein tenging er á milli trúar á eigin áhrifamátt og markmiða. Ef markmiði er náð styrkist 

einstaklingurinn í sinni trú og ýtir það enn frekar undir gerð háleitari markmiða. Ef 

markmiðum er ekki náð myndast ákveðin niðursveifla og einstaklingar missa frekar trúna á 

sjálfa sig og getur það jafnvel leitt til þess að markmiðssetningu sé hætt (Locke og Latham, 

2002). Samkvæmt Locke og Latham (2006) eru það fjórir þættir sem ýta undir að 
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markmiðssetning bæti frammistöðu. Í fyrsta lagi ýta markmið undir athygli og einbeitingu 

einstaklingsins við framkvæmd verkefnisins. Í öðru lagi leggur einstaklingurinn aukna vinnu í 

verkefnið sem er framundan, þ.e. þeim mun háleitara sem markmiðið er, þeim mun meiri 

vinna er lögð í það. Í þriðja lagi eykur markmiðssetning þrautseigju og veldur því að 

einstaklingurinn leggur sig meira fram. Í fjórða lagi getur markmiðssetning ýtt undir þróun á 

nýjum leiðum og fjölbreyttum aðferðum til að bæta frammistöðu. Lykillinn af því að 

markmiðssetning og ofantaldir þættir virki er að einstaklingurinn fái endurgjöf til að meta 

árangur sinn og frammistöðu (Locke og Latham, 2006). 

 

Gagnsemi markmiðssetningar 

Sýnt hefur verið fram á að persónuleg markmiðssetning í íhlutun veldur auknum 

breytingum á hegðun. Ein möguleg ástæða gæti verið hvatning og löngun til að hegða sér á 

ákveðinn máta og sjá með tímanum breytingar. Það að hafa sett skýr markmið gerir það að 

verkum að auðveldara reynist að fylgjast með árangri. Það er mjög mikilvægt því oft er óljóst 

hvernig íhlutun hefur best áhrif og nauðsynlegt er að endurskoða um leið og ljóst er að hún er 

ekki að ganga sem skyldi og ýtir ekki undir að markmiðinu sé náð. Einnig hefur verið lagt til 

að markmiðssetning geti hjálpað til við að minnka kvíða og getur það aukið innsýn í ferli 

íhlutunar (Wade, 2009). Það að einblína á markmið skjólstæðings stuðlar að betri nýtingu á 

tíma og úrræðum og þegar ýtt er undir að skjólstæðingur sé þátttakandi í markmiðssetningu 

hjálpar það honum að skilja tilgang íhlutunarinnar. Markmið sem koma frá skjólstæðingum 

hjálpa þeim að koma auga á litlar breytingar sem geta skipt þá miklu máli (Park, 2009). 

 Samkvæmt eigindlegri viðtalsrannsókn Young, Manmathan og Ward (2008) sem gerð 

var á fjórum hópum með samtals tíu þátttakendum og snerist um að rannsaka upplifun 

skjólstæðinga og starfsfólks á markmiðssetningu á endurhæfingarstofnum kom í ljós að allir 

fjórir hóparnir voru sammála um að markmiðssetning væri gagnleg. Samkvæmt þátttakendum 
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var markmiðssetningin hvatning og veitti starfsfólki og skjólstæðingum ákveðið öryggi. 

Starfsfólkið upplifði að vinnan með skjólstæðingum yrði hnitmiðaðri og samstarfið betra af 

því að unnið var að sameiginlegu markmiði. Öllum þátttakendum fannst markmiðssetning 

eiga sinn þátt í að gera væntingar raunhæfar. Önnur eigindleg rannsókn var gerð af Cameron 

og félögum (2018) á 17 skjólstæðingum og 18 heilbrigðisstarfsmönnum sem snerist um að 

rannsaka hvernig heilbrigðisstarfsfólk ýtti undir þátttöku skjólstæðinga í markmiðssetningu 

og þættir greindir sem höfðu áhrif á markmiðssetningarferlið. Sú rannsókn leiddi í ljós að ferli 

markmiðssetningar var ólíkt eftir því hvaða heilbrigðisstarfsmaður átti í hlut. Markmiðin urðu 

oft fyrir áhrifum frá heilbrigðisstarfsfólki og mismunandi sýn hvers og eins. Virðing var alltaf 

til staðar í garð skjólstæðingsins og virk hlustun heilbrigðisstarfsfólks ýtti undir þátttöku hans. 

Wade (1998) ályktaði út frá nokkuð áreiðanlegum rannsóknargögnum að meiri 

hegðunarbreyting yrði ef notuð væri markmiðssetning. Breyting væri líklegri til að eiga sér 

stað þegar markmiðssetning væri notuð í sértækri íhlutun sem miðaði að því að auðvelda 

breytinguna og að lokum að markmiðssetning hefði jákvæð áhrif til lengri tíma (Wade, 1998). 

  

Tegundir markmiða  

Hægt er að flokka markmið á ýmsa vegu og má þar nefna skammtíma- og 

langtímamarkmið. Skammtímamarkmið eru lítil nákvæm skref sem leiða okkur að 

langtímamarkmiði (Stratton, 2005). Langtímamarkmið eru leiðin að árangri, þau eru stundum 

kölluð draumamarkmið þar sem þau eru oft lokatakmark einstaklinga. Langtímamarkmiðin 

virðast oft vera utan seilingar og þá er hagkvæmt að skipta markmiðinu niður í smærri 

einingar og verður þá hið ómögulega oft mögulegt. Markmið hvetja einstaklinga áfram til 

þess að ná því sem þeir sækjast eftir og minna skammtímamarkmiðin einstaklinga á hvert 

verið er að stefna og hjálpa til við að halda einbeitingu í ferlinu að langtímamarkmiðinu 

(Weinberg, 2013). Langtímamarkmið nýtast vel til að meta útkomu í íhlutun og 
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skammtímamarkmið gera iðjuþjálfa kleift að endurskoða íhlutunina og ákveða hvort þurfi að 

gera breytingar á ferlinu (Kielhofner, 2008). 

 Til eru nokkrar tegundir markmiða og má meðal annars sjá þau notuð í tengslum við 

líkamsrækt og íþróttir. Þetta eru niðurstöðumarkmið (e. outcome goals), frammistöðumarkmið 

(e. performance goals) og ferilsmarkmið (e. process goals). Oft setja einstaklingar sér sjálfir 

markmið í tengslum við ákveðin árangur sem þeir vilja ná en einnig er þetta oft samvinna með 

þjálfara. Niðurstöðumarkmið eru markmið sem miða yfirleitt við það að vinna eða tapa 

keppni, t.d. að verða Íslandsmeistari. Frammistöðumarkmið miða við frammistöðu 

einstaklings óháð öðrum en þeim sem setur sér markmiðin í þeim tilgangi að bæta eigin 

frammistöðu. Frammistöðumarkmið eru algjörlega óháð því að vinna eða tapa ólíkt 

niðurstöðumarkmiðunum. Að endingu eru það ferilsmarkmið en þau ganga út á það að 

lagfæra eða bæta hreyfingar eða tækni íþróttamanns sem hjálpar honum að ná 

frammistöðumarkmiðum sínum (Weinberg, 2013). 

 Það að íþróttamenn setji sér markmið í tengslum við æfingar og keppni er mikilvægur 

þáttur til að þeir nái þeim árangri sem stefnt er að. Sumstaðar tíðkast að þjálfarar segi við 

íþróttamenn sína að fara og „gera sitt besta“ og getur íþróttamaðurinn alltaf sagst hafa gert 

„sitt besta“. En þessi aðferð er ekki eins árangursrík né hvetjandi til að ná góðum árangri eins 

og markmiðssetning. Ef viðkomandi setur sér markmið fyrir keppnina er það augljóst hvort 

markmiðinu hafi verið náð eða ekki auk þess er það hvetjandi fyrir íþróttamanninn að ná betri 

árangri en ella (Weinberg, 2013).  

 Sú aðferð sem helst er mælt með og er einna algengust þegar sett eru markmið er 

SMART aðferðin (Bovend´Eerdt, Botell & Wade, 2009). Til eru nokkrar útskýringar á 

skammstöfuninni SMART en það getur m.a. staðið fyrir skjólstæðingsmiðað, mælanlegt, 

atferlistengt, raunhæft og tímatengt og notast höfundar við þær útskýringar í þessari 

rannsóknaráætlun. Með því að nota SMART aðferðina verða markmiðin betri og skýrari 
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(Bovend´Eerdt, Botell & Wade, 2009). Í grein Wade (2009) kemur fram að rannsóknir hafi 

hingað til snúist um eðli markmiðsins og hvernig meðhöndlun getur breytt áhrifum þess. Þetta 

hefur leitt til þess að notuð er skammstöfunin SMART til að hafa markmiðin sem best og 

þurfa allir þættirnir að koma fram í markmiðunum. En einnig kemur fram í greininni að 

markmiðin þurfi ekki endilega að vera SMART og talar hann um að fagaðilar ættu í samráði 

við skjólstæðinga sína að setja markmið þó að þau séu ekki fullkomlega SMART og jafnvel 

þó að þau séu ekkert SMART (Wade, 2009). 

 

Iðjuþjálfun og markmiðssetning 

 Markmið í þjónustu iðjuþjálfa eiga að endurspegla forgangsröðun og gildi 

skjólstæðingsins til að auka færni í iðju og þátttöku ásamt því að ýta undir jákvæðar 

heilsubreytingar. Í iðjuþjálfun er horft á markmið í þjónustu út frá iðju, framkvæmdagetu og 

framkvæmdaþáttum. Markmiðin eru skjólstæðingsmiðuð og eru samin og sett með 

skjólstæðingi til að ná fram markverðum breytingum á þátttöku (Cleveland, 2011). Í 

iðjuþjálfun er markmið ákveðið endatakmark eða útkoma sem endurspeglar það sem 

skjólstæðingur vonast til að afreka (Park, 2009). Bæði er hægt að setja markmið í samræmi 

við það hversu sjálfstæður skjólstæðingur er við framkvæmd markmiðs eða hversu mikla 

aðstoð hann þarf. Aðrar aðferðir við að meta breytingu gæti verið hversu örugglega 

skjólstæðingur getur framkvæmt ákveðið verk eða hvort hann tekur upp aðferðir sem hjálpa til 

við að framkvæma verkið. Gæði og frammistaða geta haft áhrif á þætti eins og erfiðleika við 

framkvæmd verks, verki og þreytu. Einnig hefur frammistaða áhrif á eigin ánægju, þol getur 

aukist sem og félagsleg þátttaka, slæm vanamynstur detta út og úrræði sem þegar voru til 

staðar nýtt betur (Cleveland, 2011). Skjólstæðingur og iðjuþjálfi vinna í sameiningu að því að 

koma auga á sérstakar athafnir daglegs lífs sem skipta skjólstæðinginn máli og forgangsraða 

þeim. Þegar forgangsröðunin hefur verið ákveðin og nægilegum upplýsingum hefur verið 
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safnað er unnið í sameiningu að því að setja raunhæf markmið sem hægt væri að ná meðan á 

íhlutun stendur (Park, 2009). Þó að markmiðið sé að skjólstæðingur nái tökum á athöfn sem er 

hluti af hans daglega lífi þá er það oft ekki aðalniðurstaðan. Taka þarf með í reikninginn 

upplifun skjólstæðingsins á eigin reynslu við að framkvæma verkið og er það oft mikilvægasti 

hlutinn í markmiðssetningu iðjuþjálfa. Tímarammi þjónustunnar er eitthvað sem líka þarf að 

huga að. Sett eru skammtímamarkmið meðan á þjónustu stendur en langtímamarkmiðin miða 

að lífi skjólstæðingsins eftir að henni lýkur (Park, 2009). 

 

Endurhæfing og markmiðssetning 

McLellan (1997) skilgreindi endurhæfingu sem „ferli virkrar breytni þar sem 

einstaklingur sem orðið hefur fyrir skerðingu öðlast nauðsynlega þekkingu og færni fyrir sem 

besta líkamlega og andlega virkni“. Skilgreiningin staðfestir að endurhæfing er 

skjólstæðingsmiðað ferli þar sem skjólstæðingurinn tekur virkan þátt og má því segja að 

endurhæfingin sé skjólstæðingsmiðuð. Skjólstæðingsmiðuð markmiðssetning er því 

ákjósanleg aðferð innan endurhæfingar (Armstrong, 2008). Markmiðssetning er og mun verða 

einn af aðalþáttunum í endurhæfingu og ætti að vera aðalhæfni hvers meðlims í 

endurhæfingarteymi (Wade, 2009). Markmiðssetning er það ferli að samþykkja æskilegt og 

geranlegt framtíðarástand og hefur nýlega verið útskýrt sem sérstök færni sem einkennir 

heilbrigðisstarfsfólk í endurhæfingu (Playford, Dawson, Limbert, Smith o.fl., 2000). Þegar 

setja á markmið með skjólstæðingi í endurhæfingu þarf fyrst að finna út hvað það er sem 

honum er mikilvægt, því markmiðin eru aðeins árangursrík ef þau henta skjólstæðingnum og 

snúa að áhugamálum hans eða hafa tilgang fyrir líf hans. Einnig ætti ferlið að snúa að öðrum 

mikilvægum aðilum tengdum skjólstæðingnum til að mynda aðstandendum þar sem þeir geta 

komið skoðunum sínum á framfæri (Wade, 2009). Á sama tíma þarf að meta í ferlinu hvaða 

breytingar eru mögulegar og hverjar eru það ekki og á hverju þarf að halda til að ná 
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markmiðinu og hversu líklegt er að breyting verði á. Þessum undirbúningsstigum er svo fylgt 

eftir með ferli þar sem skipst er á upplýsingum og samið er um þau með skjólstæðingi. 

Mikilvægt er að skrásetja markmiðin svo að allir séu meðvitaðir um þau og hægt sé að 

fylgjast með og meta árangurinn (Wade, 2009). 

 Hlutverk markmiða sem sett eru er að auka valdeflingu skjólstæðingsins og stjórn hans 

á sinni eigin meðferð ásamt því að auka sjálfsöryggi. Tilgangur endurhæfingar er að auka 

sjálfstæði og ýta undir virka þátttöku í ákvarðanatöku en það er mikilvægt ef skjólstæðingar 

eiga að öðlast sjálfsöryggi til lengri tíma litið (Wade, 1999; Armstrong, 2008). 

 

Matstæki 

 Ekki eru til mörg matstæki sem mæla árangur markmiðssetningar en hér á landi er þó 

mikið notast við matstækið Mæling á færni við iðju (Canadian Occupational Therapy 

Measure = COPM). COPM hefur verið í notkun um allan heim frá því að það var birt fyrst 

árið 1990 en matstækið hefur verið þýtt á rúmlega 35 tungumál og er notað í yfir 40 löndum. 

Matstækið er hálf opinn viðtalsrammi sem er notaður til að meta mikilvægi, frammistöðu og 

ánægju skjólstæðings við athafnir daglegs lífs. Matstækið skiptist í þrjá hluta þ.e. eigin umsjá, 

störf og tómstundaiðju en skjólstæðingurinn tilgreinir iðjuvanda sína og forgangsraðar þeim 

viðfangsefnum eftir því sem hann vill bæta og gefur sér einkunn frá 1-10. Þegar búið er að 

tilgreina iðjuvanda er þeim raðað eftir mikilvægi til að hægt sé að vinna með vandann og setja 

markmið út frá þeim. COPM hentar öllum skjólstæðingum óháð aldri, bakgrunni, líkamlegri 

eða andlegri fötlun (McColl, Law, Baptiste, Pollock, Carswell og Polatijko, 2005; Park, 2009) 

en þegar matstækið er notað með börnum þurfa foreldrar barnsins að taka þátt (Prichard-Wiart 

og Shanon, 2018). COPM nýtist vel þegar setja á markmið með skjólstæðingum þar sem þeir 

þurfa að skilgreina núverandi vandamál sín í tengslum við daglega iðju og geta svo sett sér 

markmið út frá vandanum (Park, 2009). Einn af kostum matstækisins er endurmat sem gert er 
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til að sjá hvort framfarir hafi orðið í tengslum við þá iðjuvanda sem tilgreindir voru í upphafi 

(McColl o.fl., 2005; Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilsson, 2011). 

 Einnig er til matstækið Goal Attainment Scaling (GAS) en það hefur lítið verið notað 

hér á landi. GAS er matstæki og aðferð sem notuð hefur verið í tengslum við 

markmiðssetningu og mat á útkomu en matstækið nýtist meðal annars til að setja 

einstaklingsmiðuð markmið með einstaklingum, börnum og fjölskyldum (King, McDougall, 

Palisano, Gritzan og Tucker, 1999). GAS metur félagsfærni og félagslega þátttöku og er því 

nytsamlegt til þess að meta árangur í félagsfærni vegna eiginleika þess til að koma auga á og 

mæla árangur einstaklingsmiðaðs markmiðs. GAS hefur m.a. verið notað í endurhæfingu en 

einnig er algengt að matstækið sé nýtt til að mæla framför í tengslum við iðjuþjálfun. 

Markmiðin eru einstaklingsbundin og eru vegin af skjólstæðingi og fjölskyldu, allt eftir 

mikilvægi. Markmiðin eru sett upp á skala frá -2 til +2 og hefur útkoma fyrir -2 verið tilgreind 

sem „árangur mun minni en búist var við“,  -1 er „árangur minni er búist var við“, 0 stendur 

fyrir „árangursmark“, 1 er „árangur meiri en búist var við“ og að endingu 2 „árangur mun 

meiri en búist var við“. Þessar fimm mögulegu útkomur hjálpa meðferðaraðilum að sjá hvort 

einstaklingur hafi náð markmiðinu (Hilton, 2015). Notkun á matstækinu GAS getur stuðlað að 

góðri samvinnu milli fagfólks, skjólstæðings og fjölskyldu, m.a. vegna þess að það geta allir 

tekið þátt í að þróa og forgangsraða markmiðunum (King, McDougall o.fl, 1999; Hilton, 

2015). Aðrir kostir við GAS eru skýrari og betri markmið fyrir bæði skjólstæðing og 

iðjuþjálfa, aukin nýting á hugmyndafræði, væntingar skjólstæðings og iðjuþjálfa til 

þjónustunnar eru meiri og aukin ánægja og hvatning skjólstæðings (King, McDougall o.fl, 

1999). 
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Hindranir 

Eigindleg viðtalsrannsókn var gerð af Schulman-Green, Naik, Bradley, McCorkle og 

Bogardus (2006) á 53 þátttakendum sem skipt var niður í sex hópa. Þar kom fram að helstu 

hindranir markmiðssetningar samkvæmt bæði heilbrigðisstarfsfólki og eldri skjólstæðingum 

þeirra var að markmiðssetning væri ekki forgangsatriði. Annað sem kom fram var að tíminn 

sem eldri skjólstæðingar fengu með heilbrigðisstarfsmanni ætti að nota til að einblína á 

einkenni skjólstæðings en ekki markmiðssetningu. Áhugaleysi frá bæði skjólstæðingum og 

heilbrigðisstarfsfólki á markmiðssetningu var áberandi og að fyrirfram væri ákveðið að öll 

markmið skjólstæðinga væru eins eða mjög lík. Sumu heilbrigðisstarfsfólki fannst hentugast 

að byrja fyrsta viðtal á markmiðssetningu meðan skjólstæðingar vildu mynda ákveðið 

meðferðarsamband áður en markmið voru rædd. Þar að auki fannst heilbrigðisstarfsfólki eins 

og skjólstæðingar hefðu ekki áhuga á því að ræða markmið þrátt fyrir að þeir hefðu það og 

svo öfugt (Schulman-Green o.fl., 2006). 

 Heilbrigðisstarfsfólk hefur líka komið auga á möguleg vandamál tengd 

markmiðssetningu, t.d. þegar skjólstæðinga skortir færni til að geta tekið þátt í 

markmiðssetningarferlinu, takmarkað gildi hlutverka skjólstæðingins og erfiðleika hans með 

að yfirfæra markmið sem sett eru í umhverfi stofnana yfir á nærumhverfið (Playford, Dawson, 

Limbert, Smith o.fl., 2000). Oft er tímaleysi annar þáttur sem er nefndur sem hindrun í 

tengslum við skjólstæðingsmiðaða markmiðssetningu. Tíminn er nauðsynlegur svo 

skjólstæðingar geti rætt og kannað möguleika sína á markmiðum. Þegar markmið er svo sett 

er tími nauðsynlegur til að fá endurgjöf og ræða ferlið í framhaldinu. Tíminn er ansi 

mikilvægur á flestum endurhæfingarstofnunum og sum þverfagleg teymi eru treg að leggja 

tímann sinn að auknu leyti í markmiðssetningu (Armstrong, 2008). 

 Algengasta áskorunin sem vitnað er í eru erfiðleikar tengdir skjólstæðingum sem eiga 
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við mjög mikla samskiptaörðugleika að stríða, vitræna skerðingu og lítið innsæi. 

Skjólstæðingar með lítið innsæi setja sér oft óraunhæf markmið, ná ekki að fylgja þeim eftir 

og geta því ekki tekið þátt í markmiðssetningarferlinu. Hægt er þá að ögra óraunhæfum 

væntingum með því að horfa meira á skammtímamarkmiðin og jákvæð niðurstaða getur 

þannig náðst (Armstrong, 2008). Samkvæmt iðjuþjálfum eru eftirfarandi atriði hindranir í 

markmiðssetningu og skjólstæðingsmiðaðri þjónustu, þegar iðjujálfi og skjólstæðingur koma 

auga á mismunandi markmið, heilbrigðisstarfsmaður getur ekki samþykkt markmið 

skjólstæðings vegna eigin gilda og að lokum þegar heilbrigðisstarfsfólki finnst erfitt að láta 

skjólstæðinginn um að setja sér markmið (Sumsion og Smyth, 2000). 

 

Hugmyndafræði markmiðssetningar 

Hugmyndafræðin sem höfundar styðjast við í þessari rannsóknaráætlun er 

skjólstæðingsmiðuð nálgun. Hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar er upprunnin úr 

sálfræði en var svo tekin upp af iðjuþjálfum með nokkrum breytingum. Skjólstæðingsmiðuð 

nálgun byggist á sjálfstæði einstaklingsins, krafti hans til að taka þátt, þörfinni til að taka 

ákvarðanir um þarfir tengdar iðju og því góða sem getur hlotist af samskiptum skjólstæðings 

og iðjuþjálfa. Síðustu þrjá áratugi hefur skjólstæðingsmiðuð nálgun þróast og verið fínpússuð 

af iðjuþjálfum en lítið hefur verið gert til að rannsaka viðhorf skjólstæðinga sjálfra til 

nálgunarinnar og samstarfsins við iðjuþjálfa (Sumsion, 2000). Nálgunin einkennist af því að 

trúa á að allir einstaklingar séu jafnir og hafi sömu rétttindi og tækifæri og í því samhengi hafa 

iðjuþjálfar skuldbundið sig til að minnka ójafnvægi í samfélaginu. Það gera þeir með því að 

hlusta á skjólstæðinga sína, hjálpa þeim að taka ákvarðanir um líf sitt og setja sig ekki á hærri 

stall með því að segja til og dæma. Iðjuþjálfar vinna ekki fyrir skjólstæðing heldur með 

honum í átt að þeim markmiðum sem skipta máli og eiga við hvern og einn einstakling 

(Whalley Hammel, 2013). Samkvæmt Hammel (2013) er iðjuþjálfun fagstétt sem gefur sig út 
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fyrir að vera skjólstæðingsmiðuð en í samstarfi iðjuþjálfa og skjólstæðings eru nokkrar 

hindranir sem koma í veg fyrir skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Má helst sjá þær í 

þjónustuumhverfi, stofnanaumhverfi, hjá skjólstæðingnum, hjá iðjuþjálfanum og í þeirra 

samskiptum. En iðjuþjálfinn þarf að deila valdi með skjólstæðingnum og skjólstæðingurinn 

þarf að vera virkur í íhlutuninni og leggja sig allann fram til þess að samstarf þeirra sé 

skjólstæðingsmiðað. 

 Sumsion setti fram skilgreiningu árið 2000 á skjólstæðingsmiðaðri nálgun sem hún 

þróaði út frá viðtölum við sextíu og sjö iðjuþjálfa sem tóku þátt í níu rýnihópum. Hundrað 

sextíu og fimm þættir skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar voru myndaðir og flokkaðir niður í sjö 

þemu. Samkvæmt niðurstöðum úr þeim viðtölum er skjólstæðingsmiðuð nálgun skilgreind 

sem bandalag milli skjólstæðingsins og iðjuþjálfans sem ýtir undir valdeflingu 

skjólstæðingsins til að taka þátt í framkvæmd og uppfylla sín iðjuhlutverk í mismunandi 

umhverfi. Skjólstæðingurinn tekur virkan þátt í að setja markmið sem eru sett í forgang og eru 

miðpunktur mats, íhlutunar og endurmats. Í gegnum ferlið hlustar iðjuþjálfinn og virðir 

skoðanir og gildi skjólstæðingsins ásamt því að aðlaga íhutun ef þess þarf til að mæta þörfum 

hans og virkja hann í að taka upplýstar ákvarðanir (Sumsion og Law, 2006). 

 Guðrún Pálmadóttir (2006) gerði eigindlega viðtalsrannsókn sem framkvæmd var 

meðal 20 fyrrum skjólstæðinga þriggja endurhæfingarstofnana á Íslandi um upplifun og 

reynslu fullorðinna skjólstæðinga af þjónustu iðjuþjálfa í þverfaglegri endurhæfingu. Gögnum 

var safnað með opnum viðtölum þar sem leitast var eftir að fá sem nákvæmasta lýsingu á 

upplifun þátttakenda og þeirra reynslu af samstarfi við iðjuþjálfa. Niðurstöður leiddu í ljós að 

viðmælendur rannsóknarinnar töldu iðjuþjálfana vera góða fagmenn og voru almennt ánægðir 

með þá fræðslu og leiðsögn sem þeir veittu. Flestir nefndu einnig að það hafi verið góð 

samvinna við iðjuþjálfana og þeir hafi verið á jafningjaplani þó að ákvarðanir um innihald 

þjónustunnar hefðu oftast verið í höndum iðjuþjálfans. 
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 Ástæður fyrir skjólstæðingsmiðaðri þjónustu eru byggðar á fjölmörgum jákvæðum 

útkomum sem eru tengdar við þjónustuna og má þar nefna aukna ánægju skjólstæðinga, meiri 

meðferðarheldni, styttri innlagnartíma og betri árangur. Því er hægt að gera ráð fyrir að 

skjólstæðingsmiðuð nálgun sé miðpunktur í heilbrigðisþjónustu og þar með talið í iðjuþjálfun. 

Árangri skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar má lýsa út frá tveimur aðal þáttum en það eru 

langanir og hæfni skjólstæðings til að taka þátt í ákvarðanatökuferlinu og löngun og hæfni 

iðjuþjálfans til að hvetja skjólstæðinginn í því ferli (Maitra og Erway, 2006). 

  Maitra og Erway (2006) gerðu þversniðsrannsókn til að bera saman reynslu og 

viðhorf iðjuþjálfa og skjólstæðinga af skjólstæðingsmiðaðri þjónustu en í rannsókninni tóku 

11 iðjuþjálfar og 30 skjólstæðingar þeirra þátt. Til að safna upplýsingum um að hvaða leyti 

skjólstæðingsmiðuð þjónusta væri notuð voru þróaðar 20 spurningar fyrir skjólstæðinga og 20 

spurningar fyrir iðjuþjálfa og tekin 40 hálfstöðluð viðtöl. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að helmingur skjólstæðinga tók 50% eða meira þátt í því að aðstoða við að setja sér markmið 

og helmingur tók 50% eða minna þátt í því að skipuleggja markmið sín. Einnig leiddi þessi 

rannsókn í ljós að bæði kyn og aldur hafði áhrif á hvort skjólstæðingar tóku þátt í 

markmiðssetningu, en það voru yngri einstaklingar sem tóku frekar þátt og karlmenn voru í 

meirihluta. 

  Fram kemur í rannsókninni að allir iðjuþjálfarnir sögðust hafa útskýrt hvað 

iðjuþjálfun væri fyrir skjólstæðingum sínum en þegar skjólstæðingar voru spurðir að sömu 

spurningu var aðeins rétt helmingur þeirra sem sagðist hafa fengið útskýringu á iðjuþjálfun 

eða hver tilgangur iðjuþjálfunar væri. Niðurstöður sýndu því að það var sýnilegt gat á milli 

skjólstæðinga og iðjuþjálfa á þeirra upplifun og notkun á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu. 
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Fræðileg samantekt 

Flestir einstaklingar eiga sér drauma og vonir um að afreka eitthvað. Oft er litið á 

þessar vonir sem markmið og er þá ekki gerður greinarmunur á því hvort það eru einföld, 

dagleg verkefni eða framtíðardraumar. Rannsóknir Locke og Latham (1990) sýndu fram á að 

sértæk, ögrandi markmið leiddu til betri frammistöðu heldur en auðveld markmið og sú sýn 

„að gera sitt besta“. Bein tenging er á milli trúar á eigin áhrifamátt og markmiða. Ef markmiði 

er náð styrkist einstaklingurinn í sinni trú og ýtir það enn frekar undir gerð háleitari 

markmiða. Ef markmiðum er ekki náð myndast ákveðin niðursveifla og einstaklingar missa 

frekar trúna á sjálfan sig og getur jafnvel leitt til þess að markmiðssetningu sé hætt. Það að 

hafa skýr markmið gerir það að verkum að auðveldara reynist að fylgjast með árangri og 

einnig hefur sú tilgáta verið sett fram að markmiðssetning geti hjálpað til við að minnka 

kvíða. 

 Wade (1998) ályktaði út frá nokkuð áreiðanlegum rannsóknargögnum að meiri 

hegðunarbreyting yrði ef notuð væri markmiðssetning. Frammistaða í tengslum við markmið 

getur haft áhrif á eigin ánægju, aukið þol sem og ýtt undir félagslega þátttöku. Þó að 

markmiðið sé að skjólstæðingur nái tökum á athöfn sem er hluti af hans daglega lífi þá er það 

oft ekki aðalniðurstaðan. Taka þarf með í reikninginn upplifun skjólstæðingsins á eigin 

reynslu við að framkvæma verkið og er það oft mikilvægasti hlutinn í markmiðssetningu 

iðjuþjálfa. Þegar setja á markmið með skjólstæðingi þarf fyrst að finna út hvað það er sem 

honum er mikilvægt, því markmiðin eru aðeins árangursrík ef þau henta skjólstæðingnum og 

snúa að áhugamálum hans og gildum. 

 Samkvæmt rannsóknum hafa ýmsar hindranir komið fram í tengslum við 

markmiðssetningu. Heilbrigðisstarfsfólk hefur komið auga á möguleg vandamál, þar á meðal 

skjólstæðinga sem skortir færni til að stuðla að markmiðssetningarferlinu, takmarkað gildi 

hlutverka skjólstæðingins og erfiðleika með að yfirfæra markmið sem sett eru í umhverfi 
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stofnana yfir á nærumhverfi. Skjólstæðingsmiðuð þjónusta er einnig stór hluti 

markmiðssetningar en ástæður fyrir slíkri þjónustu eru byggðar á fjölmörgum jákvæðum 

niðurstöðum og má þar nefna aukna ánægju skjólstæðinga, meiri meðferðarheldni, styttri 

innlagnartíma og betri árangur.  
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Kafli III 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðafræði fyrirhugaðrar rannsóknar. Fjallað verður 

um rannsóknaraðferð, tilgang, val á þátttakendum og að lokum um upplýsingasöfnun, 

gagnagreiningu og siðfræði. Sett verður upp áætlun að rannsókn og leitast verður eftir því að 

sú rannsókn muni svara rannsóknarspurningunni sem lögð var fram í upphafi. 

Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla iðjuþjálfa og skjólstæðinga þeirra af 

markmiðssetningu? 

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin verður byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative) og lögð er 

áhersla á fyrirbærafræði þar sem rannsakendur leitast eftir því að fá aukna sýn á 

markmiðssetningu í starfi iðjuþjálfa, bæði út frá sjónarhorni iðjuþjálfans og skjólstæðingsins. 

Ástæðan fyrir valinu á eigindlegri rannsóknaraðferð er sú að rannsakendur vilja fá dýpri 

skilning á upplifun iðjuþjálfa og skjólstæðinga þeirra á því hvernig markmiðssetning fer fram 

í iðjuþjálfun, hvort að árangur hljótist af henni og hvort að hugmyndir séu að úrbótum. 

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga það sameiginlegt að reyna að skilja ákveðin 

fyrirbæri en með slíkum rannsóknum er hægt að ná fram heildarmynd og sjá tengsl innan 

ákveðins kerfis eða menningar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Tilgangur eigindlegra 

rannsókna snýr að því að safna gögnum varðandi það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og 

aðstæður. Niðurstöður slíkra rannsókna er ekki samanburður í tölulegu formi heldur hugtök 

eða þemu sem lýsa því hvað er sameiginlegt með reynslu mismunandi hópa og einstaklinga 

(Jón Gunnar Bernburg, 2005). Eigindlegar rannsóknir geta gert ítarlega greiningu á innri og 

ytri þáttum í ferli markmiðssetningar og markmiðsmiðaðri endurhæfingu en með þeirri 

rannsóknaraðferð er m.a. verið að kanna viðhorf og reynslu einstaklinga, þarfir og markmið 

sem fellur vel að þessari rannsókn (Doig, Fleming, Cornwell og Kuipers, 2009). 
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 Við greiningu gagna var notast við sniðmátun sem rannsóknaraðferð en það er 

fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð innan eigindlegra rannsókna. Fyrirbærafræðileg 

rannsóknaraðferð hefur þann eiginleika að geta veitt mikilvægar upplýsingar sem erfitt getur 

verið að fá með öðrum aðferðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Sniðmátun er eitt form 

þemagreiningar sem leggur áherslu á notkun kóðunar í ferlinu við að greina texta og hefur 

þann eiginleika að geta aðlagast þörfum hverrar rannsóknar. Aðalþáttur sniðmátunar er að 

útbúa sniðmát kóða, venjulega á grundvelli fyrrgreindra gagna sem eru síðan þróuð frekar og 

yfirfarin. Sniðmátun bendir ekki fyrirfram á ákveðna röð eða ákveðin stig kóða ólíkt öðrum 

þemagreiningum sem notast við kóðun. Þess í stað hvetur það frekar rannsakendur til að þróa 

ítarleg þemu þar sem helstu gögn liggja í tengslum við rannsóknarspurninguna (Brooks, 

McCluskey, Turley og King, 2015). 

 

Þátttakendur 

Val rannsakenda á þátttakendum grundvallast af huglægri ákvarðanatöku og þeim 

hugmyndum sem þeir gera sér um fyrirbærið sem skal rannsaka (Safman og Sobal, 2004). Það 

getur ógnað trúverðugleika rannsóknarinnar ef þátttakendur eru of fáir og á móti kemur að ef 

þeir eru of margir gætu rannsakendur lent í því að ná ekki að greina gögnin nægilega vel. 

Grundvallarreglan er að þátttakandi hafi persónulega reynslu af því fyrirbæri sem skal 

rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eigindlegum rannsóknum getur 

fylgt áhætta og þess vegna er nauðsynlegt að fá upplýst samþykki frá þátttakendum (sjá 

fylgiskjal A). Þátttakandi á rétt á því að vita hvaða þættir það eru sem felast í þátttökunni t.d. 

hvaða hugsanlega áhætta er til staðar, ávinningur, birting upplýsinga og að hann geti dregið 

samþykki sitt til baka hvenær sem er (Sigurður Kristinsson, 2013; Kvale og Brinkmann, 

2009). Í áætlaðri rannsókn leggja því rannsakendur til að hitta sjö pör, þ.e. sjö iðjuþjálfa og 

sjö skjólstæðinga þeirra og taka því alls 14 viðtöl. Skilyrði fyrir þátttöku iðjuþjálfa er að hafa 
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allavega tveggja ára reynslu í starfi sem iðjuþjálfi og að hafa notað markmiðssetningu með 

skjólstæðingum í hálft ár. Skilyrði fyrir þátttöku skjólstæðinga er að vera eldri en 18 ára og 

hafa þegið þjónustu frá iðjuþjálfa þar sem markmiðssetning var notuð.  

 Rannsakendur senda kynningarbréf til iðjuþjálfa (sjá fylgiskjal B) sem uppfylla 

þátttökuskilyrðin og vinna í endurhæfingu og starfsendurhæfingu þar sem markmiðssetning er 

mikið notuð. Í bréfinu mun rannsóknin verða kynnt og framkvæmd hennar lýst stuttlega. 

Tekið verður fram í bréfinu að viðtöl og niðurstöður rannsóknarinnar verði ónafngreindar og 

að gætt verði fyllsta trúnaðar. Í bréfinu er iðjuþjálfi beðinn um að taka þátt í rannsókninni og 

finna einn skjólstæðing á sínum snærum sem væri einnig reiðubúinn að vera þátttakandi. 

Rannsóknin mun fara fram á höfuðborgarsvæðinu og munu rannsakendur sjá um að velja sjö 

iðjuþjálfa af þeim sem svöruðu kynningarbréfinu. Það verður í höndum þeirra iðjuþjálfa að 

velja úr skjólstæðingshópi sínum hvaða skjólstæðingar munu henta vel í rannsóknina. 

Iðjuþjálfar kynna svo val sitt fyrir rannsakendum og hafa þeir lokaorð um val á 

skjólstæðingum. Hver iðjuþjálfi myndi koma kynningarbréfi til skjólstæðings síns (sjá 

fylgiskjal C) svo hann fái einnig allar upplýsingar um rannsóknina og það yrði hans val að 

taka þátt eða ekki.  

 

Upplýsingasöfnun og gagnagreining 

Áður en rannsakendur byrja að taka viðtöl fer fram ákveðin gagnasöfnunarvinna þar 

sem heimildum er safnað saman um markmiðssetningu í starfi iðjuþjálfa og skjólstæðinga. 

Rannsakendur munu lesa þessi gögn yfir og kynna sér viðfangsefnið vel áður en hafist er 

handa (Kvale og Brinkmann, 2009). Við söfnun gagna verða eigindleg viðtöl notuð en þau 

lýsa og veita skilning á fyrirbærum út frá sjónarhorni þátttakenda. Eigindleg viðtöl leitast eftir 

því að skoða viðfangsefnið frá ólíkum hliðum til að fá sem mesta dýpt í umfjöllun 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013).  
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 Viðtöl við iðjuþjálfa og skjólstæðinga munu fara fram á vinnustað hvers og eins 

iðjuþjálfa, í rólegu herbergi þar sem næði er gott. Umhverfið þarf að henta þátttakanda vel 

þannig að honum líði sem best í aðstæðunum og virka hvetjandi fyrir hann til að tjá sig. 

Rannsakendur munu byrja viðtalið á að kynna sig, fá skriflega staðfestingu á upplýstu 

samþykki þátttakanda og bjóða honum að spyrja spurninga um framhaldið. Einnig láta þeir 

vita að viðtalið sé tekið upp til að hægt sé að vinna úr upplýsingunum og greina þær síðar 

meir. Notaðir verða tveir hálfstaðlaðir spurningalistar og er annar notaður fyrir iðjuþjálfa og 

hinn fyrir skjólstæðinga (sjá fylgiskjöl D og E). Spurningalistarnir leyfa ákveðið frjálsræði en 

gefa samt góða og ítarlega mynd af því sem verið er að rannsaka. Rannsakendur þurfa að sýna 

yfirvegun, vera rólegir í fasi og skýrir varðandi tilgang rannsóknarinnar (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Einnig þurfa þeir að passa að mistúlka ekki það sem viðmælendur segja og 

ekki búast fyrirfram við ákveðnu svari (Helga Jónsdóttir, 2013). Samkvæmt 

fyrirbærafræðilegri nálgun þarf að hafa opinn huga til að sjá hvað birtist og ákjósanlegt er að 

hafa viðtalið hnitmiðað til að fá fram sem bestar upplýsingar (Kvale og Brinkmann, 2009). 

 Viðtölin sem rannsakendur munu taka upp verða sett á nákvæmt skriflegt form til 

greiningar og eytt strax að því loknu. Lesa þarf textann vel yfir til að fá heildarmynd af 

reynslu þátttakanda og viðfangsefninu. Mikilvægt er að greiningarvinnan sé ekki vanrækt og 

að rannsakendur gefi sér tíma til að skrá niður hvert smáatriði sem getur leitt í rétta átt. Gott er 

að setja ekki fram neinar kenningar of snemma heldur sjá í hvaða átt greiningin leiðir og setja 

hluti í samhengi eins og t.d. viðtöl, skrifað efni og önnur samskipti (Silverman, 2013). 

Rannsakendur fara yfir öll gögn, kóða þau og skipta þeim upp í flokka eftir þemum. Einnig 

finna þeir viðeigandi nafn á hvern flokk sem fer eftir efnisinnihaldi hans. Öll gagnagreining 

og skipting í þemu mun fara eftir því hvað fram kemur hjá þátttakendum rannsóknarinnar um 

markmiðssetningu. Nauðsynlegt getur verið að fara oftar en einu sinni yfir gögnin, til að sjá 

hvort eitthvað nýtt komi fram eða bætist við fyrrgreind gögn (Brooks o.fl., 2015). 



24 
 

Siðfræði rannsóknar 

Notkun á eigindlegum aðferðum hefur aukist í rannsóknum á sviði heilbrigðis. 

Afleiðingar eigindlegra rannsókna þarf að skoða út frá mögulegum skaða sem þátttakendur 

geta orðið fyrir en einnig af þeim ávinningi sem búist er við af þátttöku þeirra í rannsókninni 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Samkvæmt velgjörðareglunni (e. the principle of beneficence) 

skal áhætta og skaði þátttakandans vera sem allra minnstur (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Þagnarskylda í rannsóknum felur það í sér að upplýsingar sem tilgreina þátttakendur verða 

ekki birtar (Kvale og Brinkmann, 2009). Við framkvæmd rannsóknar er siðferðisleg ábyrgð 

mikil og passa þarf að persónulegar upplýsingar þátttakenda skíni ekki í gegn og er þeim leynt 

m.a. með notkun dulnafna og dulkóða. Einnig er mikilvægt að halda upplýsingum í lágmarki 

sem geta upplýst um viðkomandi einstakling t.d. starf, aldur eða tekjur (Sigurður Kristinsson, 

2013). 

 Í siðfræði heilbrigðisvísinda eru fjórar höfuðreglur hafðar til grundvallar og verður 

þeim hér lýst stuttlega.  

Sjálfræðisreglan fjallar um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfstæði hennar þar sem upplýst 

og óþvingað samþykki þarf að vera fyrir hendi. Þátttakanda þarf að vera ljóst hver stendur 

fyrir rannsókninni og í hvaða tilgangi hún er gerð, einnig þarf að koma fram hvaða áhætta og 

ávinningur fylgir þátttöku. Þá þarf að vera ljóst að viðkomandi geti hætt þátttöku hvenær sem 

er án þess að það bitni á meðferð eða þjónustu (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakendur 

þurfa því að vera vel upplýstir um rétt þátttakanda og hvaða áhættur gætu mögulega fylgt 

rannsókninni. Taka þarf skýrt fram við þátttakendur að þeir geti dregið sig út úr rannsókninni 

hvenær sem er í ferlinu án nokkurra eftirmála. 

 Skaðleysisreglan einblínir á það að heilbrigðisstarfsfólk skuli ekki valda skaða þar sem 

rannsóknin á ekki að fela í sér óþarfa áhættu fyrir þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Þegar þátttakendur skrifa undir upplýst samþykki og taka þátt í rannsókn sýna þeir 
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rannsakendum ákveðið traust. Rannsakendur þurfa því að standa undir þessu trausti og bera 

hag þátttakenda fyrir brjósti, t.d. með því að gera þeim grein fyrir áhættunni strax í byrjun ef 

einhver er. 

 Velgjörðareglan kveður á um skyldu rannsakenda að gera einungis rannsóknir sem 

láta gott af sér leiða og fórna sem minnstu fyrir þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Fyrirhuguð rannsókn um markmiðssetningu myndi vera líkleg til hagsbóta fyrir iðjuþjálfun á 

Íslandi og er það því skoðun rannsakenda að hún muni láta gott af sér leiða. Rannsakendur 

munu leggja sig fram um að nota leiðir sem fórna sem minnstu og gefa hvað mestan ávinning. 

  Réttlætisreglan byggir á sanngirni og því er einblínt á að þeir hópar sem veikari eru 

fyrir áhættu verði verndaðir (Sigurður Kristinsson, 2013). Í fyrirhugaðri rannsókn munu 

rannsakendur horfa á alla þátttakendur á jafnréttisgrundvelli og huga sérstaklega að þeim sem 

eru í veikari stöðu og mögulega viðkvæmari fyrir áhættu. 

 Grundvallaratriði í öllum rannsóknum er að halda trúnað og virða hag þeirra sem taka 

þátt því trúverðugleiki rannsóknar er siðfræðiþáttur sem skiptir miklu máli. Nálægð við 

þátttakendur er meiri í eigindlegum rannsóknum en megindlegum og því þurfa rannsakendur 

að gæta fyllsta trúnaðar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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Kafli IV 

Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði markmiðssetningar sem fram komu í 

fræðilegri heimildaleit í öðrum kafla. Einnig verður farið yfir helstu atriði sem höfundar telja 

hafa gildi fyrir markmiðssetningu í þjónustu iðjuþjálfa og bætta þjónustu fyrir skjólstæðinga. 

 

Samantekt úr fræðilegri heimildaleit 

Mannleg hegðun stjórnast af markmiðum, fólk hegðar sér og gerir hluti á ákveðinn 

hátt af einhverri ástæðu (Wade, 2009). Markmið er skilgreint sem einhver hlutur eða takmark 

sem einstaklingur vill ná og beinir öllum sínum kröftum og einbeitingu í átt að því marki 

(Locke, Shaw, Saari og Latham, 1981). Markmið getur verið von eða draumur um að afreka 

eitthvað í framtíðinni eða ákveðinn áfangi sem einstaklingur vill ná í daglegu lífi (Park, 2009). 

Markmiðskenningin var þróuð af fræðimanninum Locke (1990) og fjallar um að það virkar 

betur að setja sér markmið í stað þess að reyna að gera sitt besta. Það hefði hvetjandi áhrif á 

einstaklinginn að ná markmiði sínu og styddi því í framhaldinu oft undir gerð háleitari 

markmiða. Ásamt því ýttu markmið undir trú á eigin áhrifamátt, einbeitingu og sjálfsöryggi.  

 Ávinningur markmiðssetningar samkvæmt rannsóknum er margvíslegur en m.a. má 

nefna að auðveldara er að fylgjast með árangri, það getur haft jákvæð áhrif á kvíða og stuðlað 

að betri nýtingu á tíma (Wade, 2009). Markmiðssetning í þjónustu iðjuþjálfa beinist að því að 

skjólstæðingurinn setur sér markmið út frá viðhorfum sínum og gildum. Markmiðin eiga því 

að vera skjólstæðingsmiðuð, þ.e. skipta skjólstæðinginn máli sem ýtir undir að hann nái þeim. 

Markmið geta stuðlað að aukinni valdeflingu hjá skjólstæðingi sem skilar sér í betri árangri í 

markmiðssetningarferlinu (Cleveland, 2011). Hugmyndafræði markmiðssetningar sem 

höfundar vinna út frá í þessari rannsóknaráætlun er skjólstæðingsmiðuð nálgun en hún er 

einmitt lykilatriði í árangursríkri markmiðssetningu og byggir á krafti einstaklingsins til að 

taka þátt í þjónustunni (Sumsion, 2000). 
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 Helstu niðurstöður heimildaleitar leiða því í ljós að markmiðssetning er notuð víða en 

með misjafnlega góðum árangri. Með fleiri rannsóknum væri hægt að varpa skýrara ljósi á 

ferli markmiðssetningar og nota hana með auknum árangri t.d. með því að kortleggja frekar 

þær hindranir sem hafa komið fram í rannsóknum. En helstu hindranir sem nefndar hafa verið 

í sambandi við markmiðssetningu eru tímaskortur og samstarf heilbrigðisstarfsfólks og 

skjólstæðings (Armstrong, 2008; Sumsion og Smyth, 2000). Samkvæmt heilbrigðisstarfsfólki 

var tíminn oft of lítill og ekki nægt svigrúm til að setja markmið með skjólstæðingi og vinna 

að þeim. Markmiðssetning er ákveðið tæki sem hver sem er getur tileinkað sér og getur það 

verið hluti af daglegu lífi einstaklingsins til að stuðla að bættri geðheilsu eða auka líkamlega 

færni. Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið ýtir það undir sjálfsöryggi og trú á eigin 

áhrifamátt þegar einstaklingur nær markmiði sínu ef það er hæfilega erfitt eða raunsætt miðað 

við getu og færni. 

 

Gildi fyrirhugaðar rannsóknar fyrir iðjuþjálfun 

Áhugi höfunda á markmiðssetningu jókst til muna þegar í ljós kom hvað 

markmiðssetning hefur lítið verið skoðuð og rannsökuð hér á landi. Höfundar telja 

markmiðssetningu vera mikilvægan þátt í þjónustu iðjuþjálfa og vona að fyrirhuguð rannsókn 

muni ýta undir markvissari notkun hennar. Rannsóknin gæti verið góður grunnur fyrir frekari 

rannsóknir á markmiðssetningu hérlendis og gefið ákveðna mynd af markmiðssetningu eins 

og hún er notuð í iðjuþjálfun í dag. Reynsla skjólstæðinga fær jafn mikið vægi og iðjuþjálfa 

og því er hægt að fá breiðari sýn á allt ferlið og varpa ljósi bæði á upplifun iðjuþjálfa sem og 

skjólstæðinga. Hindrun sem erfitt gæti verið að vinna bug á er að oft er bara gefið takmarkað 

svigrúm varðandi tímaramma innan heilbrigðiskerfisins. Niðurstöður rannsóknar okkar gætu 

leitt í ljós mikilvægi markmiðssetningar í íhlutun og yrði þá jafnvel sá möguleiki fyrir hendi 

að iðjuþjálfar sem nota markmiðssetningu fengju aukið svigrúm varðandi tíma með 
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skjólstæðingi. 

 Misjafnt er hversu mikið markmiðssetning er notuð á hverjum vinnustað en með því 

að fá iðjuþjálfa og skjólstæðinga frá mismunandi stöðum á höfuðborgarsvæðinu sem 

þátttakendur, gæti komið fram skýrari mynd af því hvernig og hversu mikið markmiðssetning 

er notuð á hverjum stað. Gæti rannsóknin því gagnast einhverjum vinnustöðum og orðið til 

þess að þar verði markmiðssetning meira notuð og á skipulagðari hátt. Einnig er misjafnt 

hversu mikið iðjuþjálfar vita um markmiðssetningu og hver reynsla hvers og eins er af notkun 

hennar. Niðurstöður rannsóknar gætu virkað hvetjandi fyrir einhverja iðjuþjálfa til að kynna 

sér markmiðssetningu betur og nota í þjónustu með skjólstæðingum. 

 Sama hverjar niðurstöður rannsóknarinnar kynnu að vera gætu þær vakið iðjuþjálfa til 

umhugsunar um þjónustuna sem þeir eru að veita skjólstæðingum sínum í tengslum við 

markmiðssetningu. Með því að leggja grunn að frekari rannsóknum með rannsóknaráætlun 

gæti orðið aukin vakning meðal iðjuþjálfa og jafnvel annarra fagstétta á markmiðssetningu og 

gagnsemi hennar. 
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Fylgiskjal A. Upplýst samþykki 

 

 

 

Upplýst samþykki 
 

Ég undirrituð/undirritaður hef undir höndum og hef lesið kynningarbréf um þátttöku í 

rannsókninni Markmiðssetning í iðjuþjálfun: upplifun iðjuþjálfa og skjólstæðinga. 

Þátttakan felur í sér viðtal um upplifun iðjuþjálfa og skjólstæðinga af 

markmiðssetningu. Viðtalið verður hljóðritað og afritað orðrétt og upptökunni eytt að því 

loknu. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess gætt að ekki verði hægt að 

rekja þær til ákveðinna einstaklinga. 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi. Mér er 

ljóst að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er án 

útskýringa eða nokkurra eftirmála. 

  

 

 

______________________________  ______________________________ 

Undirskrift þátttakanda     Staður og dagsetning 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

______________________________   

Undirskriftir rannsakenda 
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Fylgiskjal B. Kynningarbréf til iðjuþjálfa 

 

 

Kynningarbréf til iðjuþjálfa 

Markmiðssetning í iðjuþjálfun: Upplifun iðjuþjálfa og skjólstæðinga 

Kæri viðtakandi, 

Með þessu bréfi óskum við eftir þátttöku þinni í rannsókn á markmiðssetningu í 

þjónustu iðjuþjálfa. Leitast er eftir því að komast að reynslu iðjuþjálfa og skjólstæðinga þeirra 

á markmiðssetningu, hvernig hún gengur fyrir sig, hvort af henni hljótist ávinningur og hvort 

þörf sé á úrbótum. Skilyrði fyrir þátttöku iðjuþjálfa er að hafa að minnsta kosti tveggja ára 

reynslu í starfi sem iðjuþjálfi og að hafa notað markmiðssetningu með skjólstæðingum í hálft 

ár. Skilyrði fyrir þátttöku skjólstæðinga er að vera eldri en 18 ára og hafa þegið þjónustu frá 

iðjuþjálfa þar sem markmiðssetning var notuð. Rannsóknin byggir á eigindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem stuðst er við fyrirbærafræði. Gögnum verður safnað með viðtölum 

þar sem rannsakendur notast við viðtalsramma og fer hver þátttakandi í eitt einstaklingsviðtal. 

Viðtalið verður tekið á vinnustað iðjuþjálfa og mun hvert viðtal taka u.þ.b. 45 mín. og 

verður hljóðritað. Eftir að upptökurnar hafa verið settar upp á skriflegt form verða þær 

eyðilagðar. Allar upplýsingar sem koma frá þátttakendum í viðtölum verða meðhöndlaðar 

sem trúnaðargögn þar sem nafnleyndar verður gætt og farið eftir settum reglum 

persónuverndar. Öllum gögnum mun verða eytt að rannsókn lokinni. 
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Þar sem óskað er eftir því að taka viðtöl við bæði iðjuþjálfa og skjólstæðinga (pör) 

langar okkur að biðja þig að finna skjólstæðing, sem þú hefur veitt þjónustu þar sem 

markmiðssetning var/er notuð, til að vera þátttakandi í rannsókninni. 

Þátttaka þín gæti verið mjög mikilvæg og stór þáttur í því að varpa ljósi á ferli 

markmiðssetningar og hvernig hún er notuð í iðjuþjálfun. Sérstaklega skal tekið fram að 

þátttaka þín er ekki skylda og þér er leyfilegt að hætta þátttöku hvenær sem er meðan á 

rannsókn stendur án útskýringa. 

 

Bestu kveðjur með von um góð viðbrögð, 

Þórey Bragadóttir og Hafdís Sigurðardóttir  
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Fylgiskjal C. Kynningarbréf til skjólstæðinga 

 

 

Kynningarbréf til skjólstæðinga 

Markmiðssetning í iðjuþjálfun: Upplifun iðjuþjálfa og skjólstæðinga 

Kæri viðtakandi, 

Með þessu bréfi óskum við eftir þátttöku þinni í rannsókn á markmiðssetningu í 

þjónustu iðjuþjálfa. Leitast er eftir því að komast að reynslu iðjuþjálfa og skjólstæðinga þeirra 

á markmiðssetningu, hvernig hún gengur fyrir sig, hvort af henni hljótist ávinningur og hvort 

þörf sé á úrbótum. Skilyrði fyrir þátttöku skjólstæðinga er að vera eldri en 18 ára og hafa 

þegið þjónustu frá iðjuþjálfa þar sem markmiðssetning var notuð. Rannsóknin byggir á 

eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem stuðst er við fyrirbærafræði. Gögnum verður safnað 

með viðtölum þar sem rannsakendur notast við viðtalsramma og fer hver þátttakandi í eitt 

einstaklingsviðtal. 

 Viðtalið verður tekið á vinnustað iðjuþjálfa og mun hvert viðtal taka u.þ.b. 45 mín. og 

verður hljóðritað. Eftir að upptökurnar hafa verið settar upp á skriflegt form verða þær 

eyðilagðar. Allar upplýsingar sem koma frá þátttakendum í viðtölum verða meðhöndlaðar 

sem trúnaðargögn þar sem nafnleyndar verður gætt og farið eftir settum reglum 

persónuverndar. Öllum gögnum mun verða eytt að rannsókn lokinni. 
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Þátttaka þín gæti verið mjög mikilvæg og stór þáttur í því að varpa ljósi á ferli 

markmiðssetningar og hvernig hún er notuð í iðjuþjálfun. Sérstaklega skal tekið fram að 

þátttaka þín er ekki skylda og þér er leyfilegt að hætta þátttöku hvenær sem er meðan á 

rannsókn stendur án útskýringa. 

Bestu kveðjur með von um góð viðbrögð, 

Þórey Bragadóttir og Hafdís Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal D. Drög að spurningalista - Iðjuþjálfar 

 

   

Bakgrunnur Viðbótarspurningar 

Hvaðan laukst þú námi í iðjuþjálfun og 

hvenær? 

 

Hve lengi hefur þú starfað sem iðjuþjálfi? 
 

Hver er skjólstæðingshópurinn þinn? 
 

Hefur tímaskortur einhver áhrif á þjónustuna 

sem þú veitir? 

 

Frumstig markmiðssetningar  

Hversu stór þáttur er markmiðssetning í 

þinni þjónustu? 

 

Hefur markmiðssetning alltaf verið hluti af 

þjónustunni á þessum vinnustað? 

Eru markmiðin stór og mikilvægur þáttur? 

 

Hvernig fer markmiðssetning fram? 
Eru markmiðin sett í sameiningu? 

 

Af hverju eru markmiðin mikilvæg í 

þjónustunni? 

 

Hvaða aðferðir notar þú til að virkja 

skjólstæðing til samstarfs?  

 

Eru markmiðin skráð niður? Eru þau skráð niður af skjólstæðingi eða 

iðjuþjálfa? 

Miðstig markmiðssetningar  

Hvernig markmið eru sett? 
Skammtímamarkmið? Langtímamarkmið? 

Aðrar tegundir markmiða? 

Af hverju eru slík markmið sett? 
 

Hver sér um að fylgja markmiðunum eftir? 
 

Fer fram endurskoðun á markmiðunum í 

ferlinu? 
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Hvenær er þörf á að endurskoða markmiðin? Fer endurskoðun fram í samráði við 

skjólstæðing? 

Lokastig markmiðssetningar  

Hvað gerist þegar markmiðum er náð?  

Hvað gerist þegar markmiðum er ekki náð?  

Hversu langt er markmiðssetningarferlið?  

Hvernig metur þú hvort markmiðum 

skjólstæðings sé náð? 

 

Hver sér um að fylgja markmiðunum eftir?  

Hvaða gagn finnst þér vera af 

markmiðssetningu? 

 

Myndir þú vilja breyta einhverju varðandi 

markmiðssetninguna? 

 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að 

lokum? 
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Fylgiskjal E. Drög að spurningalista - Skjólstæðingar 

Stuðst við Appendix: C-COGS (Client-Centeredness of Goal Setting) scale 

Bakgrunnur Viðbótarspurningar 

Hversu lengi hefurðu þegið þjónustu hjá 

iðjuþjálfa þar sem markmiðssetning var 

notuð? 

 

Getur þú lýst fyrir mér upplifun þinni af 

markmiðssetningu með iðjuþjálfa? 

 

Hafðir þú reynslu af markmiðssetningu áður 

en þú byrjaðir hjá iðjuþjálfa? 

 

Hvernig hefur markmiðssetning gagnast þér 

í þinni endurhæfingu? 

 

Frumstig markmiðssetningar  

Hvernig fræðslu hefur þú fengið frá 

iðjuþjálfa um markmiðssetningu? 

Hefur þú fengið upplýsingar og kennslu frá 

iðjuþjálfa um markmiðssetningu? 

 

Hvernig fer markmiðssetningin fram? Eru markmið sett í sameiningu við 

iðjuþjálfa? 

Hvernig er upplifun þín af þinni þátttöku í 

markmiðssetningunni? 

 

Hver hefur lokaorðið varðandi gerð 

markmiða? 

 

Eru markmiðin skráð niður? 

 

Eru þau skráð niður af skjólstæðingi eða 

iðjuþjálfa? 

Eru markmiðin þér mikilvæg? Tengjast þau daglegu lífi? Eru þau 

mikilvægur hluti af framtíðinni? 

Miðstig markmiðssetningar  

Hvernig markmið eru sett? Skammtímamarkmið? Langtímamarkmið? 

Aðrar tegundir markmiða? 

Er einhver ástæða fyrir því að þú setur þér 

slík markmið? 
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Fer fram endurskoðun á markmiðunum í 

ferlinu? 

Fer endurskoðun fram í sameiningu? 

Hvað gerir þú til að ná markmiðum þínum? Sérstakar aðferðir? Bjargráð? 

Finnur þú fyrir innri hvöt sem hvetur þig 

áfram til að ná markmiðum þínum? 

 

Hver sér um að fylgja markmiðunum eftir? Er það gert í sameiningu við iðjuþjálfa? 

Lokastig markmiðssetningar  

Hvað gerist þegar markmiðum er náð?  

Hvað gerist þegar markmiðum er ekki náð?  

Er eitthvað sem þú myndir vilja laga í 

sambandi við markmiðssetningarferlið? 

 

Hvaða gagn finnst þér vera af 

markmiðssetningu? 

 

Ætlar þú að halda áfram að setja þér 

markmið eftir útskrift? 

 

Myndir þú vilja breyta einhverju varðandi 

markmiðssetninguna? 

 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að 

lokum? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


