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Útdráttur	

Félagsliðar	sinna	margvíslegu	starfi	á	fjölbreyttum	vettvangi.	Starf	þeirra	felst	einkum	í	því	

að	 bæta	 lífsgæði	 þeirra	 einstaklinga	 sem	 þarfnast	 aðstoðar.	 Markmið	 þessarar	

rannsóknar	var	að	skoða	viðhorf	félagsliða	til	starfs	síns	og	félagsliðanámsins,	forsendur	

þess	að	hafa	farið	í	námið	og	faglega	sjálfsmynd	þeirra	að	námi	loknu.	Í	rannsókninni	var	

einnig	 leitast	 við	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hvernig	 þessum	 hópi	 hefur	 gengið	 að	 sameina	

fjölskylduábyrgð	og	starf.	Rannsóknin	er	eigindleg	og	tekin	voru	opin	einstaklingsviðtöl	

við	 sjö	 konur.	 Allar	 konurnar	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 hafa	 verið	 í	 langan	 tíma	 á	

vinnumarkaði	 áður	 en	 þær	 fóru	 í	 félagsliðanámið,	 hafa	 eignast	 börn	 og	 verið	 með	

fjölskylduábyrgð	 og	 flestar	 konurnar	 voru	 með	 litla	 formlega	 menntun	 fyrir	

félagsliðanámið.	Helstu	niðurstöður	sýndu	að	trú	á	eigin	getu	í	námi	var	lítil	hjá	konunum,	

þær	voru	ánægðar	með	námið	og	upplifðu	aukið	sjálfstraust	og	aukna	þekkingu	í	starfi	að	

námi	loknu.	Konunum	fannst	starfið	ekki	fá	þá	viðurkenningu	sem	það	á	skilið	auk	þess	

töldu	þær	að	almenningur	hafi	litla	þekkingu	á	starfinu.	Konurnar	voru	óánægðar	með	að	

starfsstéttin	hafi	ekki	fengið	 löggildingu	og	töluðu	um	að	það	væri	sjaldan	auglýst	eftir	

félagsliðum	 til	 starfa.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 geta	 m.a.	 nýst	 náms-	 og	

starfsráðgjöfum,	stjórnendum	sem	hafa	 félagsliða	eða	gætu	nýtt	starfskrafta	 félagsliða	

innan	sinna	raða.	
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Abstract	

Social-	and	health	service	assistants	work	on	a	varied	arena.	Their	work	mainly	involves	

improving	quality	of	life	for	individuals	who	require	assistance.	The	aim	of	this	study	is	to	

cast	some	light	on	the	attitudes	and	experiencs	of	social-	and	health	service	assistant	in	

relation	to	their	occupation	and	the	formal	education	they	have	undertaken	most	as	adult	

learners.	 The	 reasons	 for	 entering	 formal	 education	 and	 	 professional	 identity	 after	

completion,	 the	 role	 of	 family	 responsibilities	 in	 their	 career	 and	 professional	

development	are	explored.	In	depth	interview	were	conducted	with	seven	women	that	

have	been	in	the	profession	before	they	enlisted	in	the	education	program,	have	raised	

children	and	have	 family	 responsibility.	All	 the	women	except	one	had	not	completed	

formal	degree	after	compulsory	eduction	before	enlisting	in	the	education	program	to	

become	social-	and	health	service	assistant.	Results	show	that		they	did	not	think	highly	

of	their	educational	capabilities	(self	efficacy)	at	the	beginning	of	their	studies	but	they	

found	 their	 experience	 in	 the	 program	 was	 overall	 very	 positive.	 They	 experienced	

increased	 confidence	 and	 knowledge	 concerning	work	 after	 they	 finished	 the	degree.	

Their	negative	experiences	in	the	occupations	was	related	to	the	fact	that	the	profession	

does	not	get	the	recognition	it	deserves	and	they	thought	the	public	has	little	knowledge	

of	what	 their	work	entails	 and	what	 role	 they	play	 in	 social-	 and	health	 services.	 The	

women	were	unhappy	and	discontent	that	the	profession	has	not	yet	been	licensed	in	

Iceland.	They	also	talked	about	few	employment	advertisings	for	people	that	had	finished	

this	education	and	were	social-	and	health	service	assistants.	The	result	of	this	study	can	

be	useful	 for	 career	guidance	counsellors,	administrators	who	have	 social-	 and	health	

service	assistants	in	their	employment	staff	or	could	benefit	from	having	them	in	their	

line	of	work.		
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Formáli	

Þessi	rannsókn	gildir	30	ECTS	til	meistaraprófs	í	náms-	og	starfsráðgjöf	við	félagsfræði-,	

mannfræði-	 og	 þjóðfræðideild	 Háskóla	 Íslands.	 Rannsóknin	 var	 unnin	 eftir	 eigindlegri		

rannsóknaraðferð	og	tekin	voru	opin	einstaklingsviðtöl	við	sjö	konur.	Markmið	þessarar	

rannsóknar	var	að	skoða	viðhorf	félagsliða	til	starfs	síns	og	félagsliðanámsins,	forsendur	

þess	að	hafa	 farið	 í	námið	og	hvernig	 fagleg	sjálfsmynd	þeirra	var	eftir	að	námi	 lauk.	 Í	

rannsókninni	var	einnig	leitast	við	að	skoða	hvernig	þessum	hópi	kvenna	hefur	gengið	að	

sameina	fjölskylduábyrgð	og	starf.		

Þetta	viðfangsefni	varð	fyrir	valinu	vegna	áhuga	á	því	starfi	sem	félagsliðar	sinna	sem	

og	á	fagþróun	stéttarinnar.	Ég	kynntist	fyrst	starfi	félagsliða	þegar	ég	starfaði	samhliða	

þeim	og	varð	vitni	að	fjölbreyttri	kunnáttu	þeirra.	Það	sem	vakti	helst	athygli	mína	voru	

fagleg	vinnubrögð	þeirra	og	hvað	þeir	starfa	á	fjölbreyttum	vettvangi	sem	ég	hafði	ekki	

gert	mér	grein	fyrir.	Þeir	sem	mennta	sig	sem	félagsliða	og	starfa	sem	slíkir	eru	að	mestu	

leyti	 konur	 og	 mætti	 því	 skilgreina	 starf	 félagsliða	 sem	 hefðbundið	 kvennastarf.	

Félagsliðar	hafa	reynt	að	fá	löggildingu	á	starfsheiti	sitt	án	árangurs	en	stéttin	er	ekki	mjög	

sýnileg	í	samfélaginu.	Eftir	að	hafa	kynnt	mér	og	lesið	mér	til	um	félagsliða	kom	í	ljós	að	

lítið	er	búið	að	rannsaka	þessa	starfsstétt	hérlendis.	Í	framhaldi	af	því	ákvað	ég	að	fjalla	

um	 reynslu	 kvenna	 sem	 hafa	 bæði	 numið	 og	 starfað	 sem	 félagsliðar.	 Þar	 sem	 raddir	

félagsliða	hafa	fengið	lítinn	hljómgrunn	í	íslensku	samfélagi	er	hér	gerð	tilraun	til	þess	að	

koma	sjónarmiðum	þeirra	á	framfæri	og	auka	þekkingu	almennings	á	starfsstéttinni.			

Rannsóknin	 var	 unnin	 undir	 leiðsögn	 Dr.	 Sifjar	 Einarsdóttur	 og	 Arnheiðar	 Gígju	

Guðmundsdóttur.	Þeim	færi	ég	mínar	bestu	þakkir	fyrir	góða	leiðsögn	og	gott	samstarf.	

Ég	þakka	Sigurrós	Eiðsdóttur	 fyrir	yfirlestur	auk	þess	vil	ég	þakka	 fjölskyldu	minni	 fyrir	

stuðninginn	sem	hún	sýndi	mér	á	meðan	ég	stundaði	meistaranámið.	Sérstakar	þakkir	fá	

síðan	þær	konur	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	og	gerðu	hana	að	veruleika.	
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1 Inngangur		
Þátttaka	kvenna	á	vinnumarkaði	hefur	aukist	síðustu	áratugi	og	hlutfallið	hérlendis	hefur	

aldrei	verið	hærra	(Hagstofa	Íslands,	2017a).	Þó	er	vinnumarkaðurinn	enn	kynskiptur	og	

fleiri	konur	en	karlar	sinna	 láglaunastörfum	(Unnur	Dís	Skaptadóttir,	2000;	Betz,	2005;	

Hagstofa	 Íslands,	2017b).	Hefðbundin	kvennastörf	á	sviði	þjónustu-	og	umönnunar	eru	

mörg	 láglaunastörf	 (Betz,	 2005;	 Hagstofa	 Íslands,	 2017b)	 og	 starf	 félagsliða	 fellur	 þar	

undir.	 Félagsliðanám	 fellur	 undir	 svokallað	 starfsnám	 og	 er	 á	 framhaldsskólastigi	

(Borgarholtsskóli,	2016;	Hagstofa	Íslands,	e.d.-a).	Almennt	séð	hefur	verið	minni	aðsókn	í	

starfsnám	heldur	en	bóknám	hérlendis	og	hefur	hlutfall	þeirra	sem	ljúka	starfsmenntun	

verið	í	kringum	10-20%	í	langan	tíma	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2000;	Jón	Torfi	Jónasson,	

1995;	Hagstofa	Íslands,	2018).	Auk	þess	hefur	meirihluti	nýnema	í	starfsnámi	verið	karlar	

(Hagstofa	Íslands,	2018).	Starfsnám	er	ekki	einungis	kennt	í	framhaldsskólum	heldur	hafa	

einstaka	 námsbrautir	 líka	 verið	 í	 boði	 hjá	 símenntunarmiðstöðvum	 innan	

framhaldsfræðslunnar	 og	 má	 þar	 nefna	 félagsliðanám	 (Mímir	 símenntun,	 e.d.-a;	

Starfsmennt	fræðslusetur,	e.d.;	Fræðslunetið	–	símenntun	á	Suðurlandi,	e.d.;	Símey,	e.d.;	

Félag	íslenskra	félagsliða,	e.d.-c).		

Nemendur	 sem	 hafa	 sótt	 í	 félagsliðanám	 eru	 að	 mestu	 konur	 bæði	 á	

starfsnámsbrautum	 og	 í	 gegnum	 símenntun	 (Borgarholtsskóli,	 2016;	 Hagstofa	 Íslands,	

e.d.-a).	Lítið	er	vitað	um	starfsferils-	og	fagþróun	kvenna	sem	starfa	í	umönnunarstörfum	

sem	krefjast	starfsmenntunar.	Rannsókn	á	leikskólaliðum	sem	er	sambærileg	fagstétt	og	

starfar	við	svipaðar	aðstæður,	sýndi	að	þeir	höfðu	jákvæða	upplifun	á	námi	sínu	og	fannst	

það	vera	mikilvægur	þáttur	í	þeirra	starfsferilþróun	(Auður	Jónsdóttir,	2012).	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 skoða	 viðhorf	 félagsliða	 til	 starfs	 síns	 og	

félagsliðanámsins,	forsendur	þess	að	hafa	farið	í	námið	og	hvernig	fagleg	sjálfsmynd	var	

að	námi	loknu.	Námið	getur	verið	liður	í	því	að	gefa	starfsfólki	sem	hefur	unnið	í	langan	

tíma	við	umönnun	eða	sambærileg	störf	innan	heilbrigðiskerfisins	eða	félagsþjónustunnar	

hærra	menntunarstig.	Auk	þess	fær	starfsfólkið	viðurkenningu	á	þekkingu	og	reynslu	sem	

það	 hefur	 aflað	 sér	 í	 gegnum	 tíðina	 á	 vinnumarkaði.	 Hér	 verður	 líka	 skoðað	 hvernig	

þessum	hópi	kvenna	hefur	gengið	að	sameina	fjölskylduábyrgð	og	starf	en	það	hefur	verið	
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talin	hindrun	í	starfsferilsþróun	þeirra	að	sameina	þessi	tvö	hlutverk	(Betz,	1994;	Coogan	

og	Chen,	2007).	Mikilvægt	er	að	átta	sig	betur	á	viðhorfum	umönnunarstétta	til	starfs	síns	

og	menntunar	þar	sem	hér	er	um	nám	að	ræða	sem	ungt	fólk	sækir	lítið	í,	er	mjög	kynjað	

á	sama	tíma	og	auknar	faglegar	kröfur	eru	gerðar	til	slíkra	starfa.	

1.1 Félagsliðar	–	kvennastarf	í	hraðri	þróun	

Félagsliðar	sinna	mikilvægu	starfi	á	fjölbreyttum	vettvangi	sem	vel	er	kynnt	á	heimasíðu	

fagfélagins	 (www.felagslidar.is).	Starf	þeirra	 felst	 í	að	bæta	 lífsgæði	þeirra	einstaklinga	

sem	þarfnast	aðstoðar.	Félagsliðar	starfa	innan	heilbrigðiskerfisins	og	hjá	félagsþjónustu	

og	 fer	 starfið	m.a.	 fram	 á	 hjúkrunarheimilum,	 við	 heimaþjónustu	 og	 á	 heimilum	 fyrir	

einstaklinga	með	fatlanir.	Innan	heimaþjónustu	er	starfið	fjölbreytt	og	getur	falist	í	því	að	

eiga	samskipti	við	fólk	eða	aðstoða	við	athafnir	daglegs	lífs.	Innan	hjúkrunarheimila	getur	

starfið	 snúist	 mikið	 um	 samskipti	 við	 aldraða	 þar	 sem	 hjúkrunarheimili	 geta	 virkað	

stofnanaleg	á	einstaklinga.	Einnig	starfa	félagsliðar	við	að	aðstoða	fólk	sem	glímir	við	ýmis	

andleg	veikindi	(Félag	íslenskra	félagsliða,	e.d.-a;	Jenný	Jensdóttir,	Lilja	Eiríksdóttir,	Jónína	

Sigurðardóttir,	Fanney	Friðriksdóttir	og	Inga	K.	Gunnarsdóttir,	2008).		

Starfið	getur	verið	krefjandi	en	sú	þekking	sem	félagsliðar	búa	yfir	eykur	hæfni	þeirra	

í	starfi	til	þess	að	sinna	einstaklingum	andlega,	líkamlega	og	félagslega	við	athafnir	daglegs	

lífs	(Félag	íslenskra	félagsliða,	2016b).	Þeir	leggja	til	grundvallar	í	starfi	sínu	mannúð	og	

ábyrgð	 (Félag	 íslenskra	 félagsliða,	 e.d.-a)	 og	 starfa	 eftir	 siðareglum	 félagsliða	 (Félag	

íslenskra	 félagsliða,	 e.d.-d).	 Félagsliðanám	 er	 á	 framhaldsskólastigi	 en	 fjallað	 verður	

ítarlegar	 um	námið	 hér	 neðar	 (Borgarholtsskóli,	 e.d.-a;	 Borgarholtsskóli,	 e.d.-b;	Mímir	

símenntun,	 e.d.-a;	 Starfsmennt	 fræðslusetur,	 e.d.;	 Fræðslunetið	 –	 símenntun	 á	

Suðurlandi,	e.d.;	Símey,	e.d.;	Félag	íslenskra	félagsliða,	e.d.-c).	

Vitneskja	um	hvaða	starfi	félagsliðar	sinna	og	mikilvægi	þess	er	líklega	lítt	kunn	meðal	

almennings.	Stétt	þeirra	 fer	 stækkandi	hérlendis	og	 í	mars	2016	voru	 félagsliðar	hátt	 í	

þúsund	manns.	(Félag	íslenskra	félagsliða,	2016b).	Aukin	þörf	er	á	þekkingu	og	hæfni	sem	

þeir	 hafa	 og	 er	 það	m.a.	 vegna	meiri	 áherslu	 á	 einstaklingsmiðaða	 þjónustu	 þar	 sem	

einstaklingum	 er	 sinnt	 á	 eigin	 heimili	 (Félag	 íslenskra	 félagsliða,	 2016b;	

Menntamálaráðuneytið,	2004).	Auk	þess	 fer	öldruðum	fjölgandi	 í	heiminum	sem	gætu	

þurft	á	aðstoð	og	umönnun	að	halda	(Secrest,	Iorio	og	Martz,	2005).	
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Þar	sem	markmið	þessarar	ritgerðar	er	að	skoða	faglega	sjálfsmynd	og	viðhorf,	verður	

farið	yfir	stöðu	stéttarinnar	og	fjallað	um	félag	íslenskra	félagsliða,	en	til	þess	að	eiga	rétt	

á	því	að	vera	í	félaginu	þarf	að	hafa	klárað	nám	af	félagsliðabraut	samkvæmt	reglum	og	

aðalnámskrá	menntamálaráðuneytisins	(Félag	íslenskra	félagsliða,	e.d.-e).	Félag	íslenskra	

félagsliða	var	stofnað	10.	apríl	2003	(Félag	íslenskra	félagsliða,	e.d.-a).	Tilgangur	félagsins	

er	 að	 vernda	 réttindi	 og	 gæta	 að	 hagsmunum	 félagsmanna,	 styrkja	 samvinnu	 innan	

stéttarinnar,	auka	símenntun	og	samheldni	félagsmanna	(Félag	íslenskra	félagsliða,	e.d.-

b).		

Félagsliðar	 eru	 ekki	 með	 lögverndað	 starfsheiti	 en	 hafa	 sótt	 um	 það	 til	

velferðarráðuneytisins	(Félag	íslenskra	félagsliða,	2013).	Lögverndun	starfsheitis	gæti	haft	

áhrif	á	faglega	sjálfsmynd	félagsliða	sem	og	á	fagþróun	stéttarinnar.	Hoyle	og	John	(1995)	

hafa	 skoðað	 fagþróun	 stétta.	 Þeir	 líta	 svo	 á	 að	 það	 fari	 fram	 tiltekin	 þróun	 þar	 sem	

starfsstéttir	reyna	að	ná	fram	aukinni	samfélagslegri	viðurkenningu	og	virðingu.	Auk	þess	

reynir	stéttin	að	efla	og	bæta	gæði	þess	starfs	sem	hún	sinnir.	Wilensky	(1964)	setti	upp	

fagþróunarmódel	 þar	 sem	 kemur	 fram	 að	 löggilding	 starfsstéttar	 ýti	 undir	 fagþróun	

hennar.	Starfsstéttir	hafa	nýtt	sér	módelið	til	þess	að	reyna	að	ná	fram	fagþróun	sinni	og	

má	þar	t.d.	nefna	Fóstrufélag	Íslands.	Leikskólakennarar,	sem	áður	voru	kallaðir	fóstrur,	

er	kvennastétt	sem	náði	að	flytja	nám	sitt	yfir	á	háskólastig	og	stofna	fagstéttarfélag	til	að	

ná	 fram	 fagþróun	 stéttar	 sinnar	 (Arna	H.	 Jónsdóttir,	 2005).	 Það	 er	 ekki	 ósvipað	 stöðu	

félagsliða	í	dag	þar	sem	stéttin	samastendur	mestmegnis	af	konum	sem	sækja	í	að	mennta	

sig	í	faginu	(Borgarholtsskóli,	2016),	starfsstéttin	er	að	reyna	ná	fram	fagþróun	og	starfið	

á	sviði	umönnunar	 (Félag	 íslenskra	 félagsliða,	e.d.-a;	 Jenný	 Jensdóttir,	 Lilja	Eiríksdóttir,	

Jónína	Sigurðardóttir,	Fanney	Friðriksdóttir	og	Inga	K.	Gunnarsdóttir,	2008).			

Sambærileg	 stétt	 við	 félagsliða	 hérlendis,	 sjúkraliðar,	 hafa	 hlotið	 lögverndað	

starfsheiti	(Reglugerð	um	menntun,	réttindi	og	skyldur	sjúkraliða	og	skilyrði	til	að	hljóta	

starfsleyfi	nr.	511/2013).		Að	mati	Félags	íslenskra	félagsliða	(2016b)	myndi	lögverndun	

starfsheitis	veita	 félagsliðum	aukna	virðingu.	Þar	 sem	starfsheitið	hefur	enn	ekki	verið	

lögverndað	er	m.a.	ein	afleiðingin	sú	að	lítið	er	um	atvinnuauglýsingar	þar	sem	leitast	er	

eftir	einstaklingum	með	þessa	menntun	(Félag	íslenskra	félagsliða,	2016a;	Félag	íslenskra	

félagsliða,	2016b).	
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Hér	 hefur	 verið	 lögð	 áhersla	 á	 félagsliða	 og	 starf	 þeirra.	 Starfsstétt	 félagsliða	 fer	

stækkandi	hérlendis	og	aukin	þörf	er	fyrir	þá	þekkingu	sem	þeir	búa	yfir	(Félag	íslenskra	

félagsliða,	 2016b).	 Starf	 þeirra	 felst	 aðallega	 í	 að	 bæta	 lífsgæði	 þeirra	 sem	 þarfnast	

aðstoðar	og	er	starfið	á	fjölbreyttum	vettvangi	 (Félag	 íslenskra	félagsliða,	e.d.-a;	 Jenný	

Jensdóttir,	 Lilja	 Eiríksdóttir,	 Jónína	 Sigurðardóttir,	 Fanney	 Friðriksdóttir	 og	 Inga	 K.	

Gunnarsdóttir,	 2008).	 Félagsliðar	 hafa	 sóst	 eftir	 því	 að	 fá	 lögverndun	 starfsheitis	 sem	

hefur	ekki	enn	fengist	(Félag	íslenskra	félagsliða,	2016a;	Félag	íslenskra	félagsliða,	2016b).	

Til	að	öðlast	meiri	þekkingu	á	starfsstétt	félagsliða	og	í	ljósi	markmiða	verður	hér	næst	

gerð	grein	fyrir	menntun	þeirra	og	uppbyggingu	námsins.		

1.2 Menntun	félagsliða	

Félagsliðanámið	er	á	framhaldsskólastigi	og	fer	námið	fram	bæði	innan	framhaldsskóla	og	

á	 símenntunarstöðvum	 (Borgarholtsskóli,	 2016;	Mímir	 símenntun,	 e.d.-a;	 Starfsmennt	

fræðslusetur,	 e.d.;	 Fræðslunetið	 –	 símenntun	 á	 Suðurlandi,	 e.d.;	 Símey,	 e.d.;	 Félag	

íslenskra	félagsliða,	e.d.-c).	Þar	sem	um	er	að	ræða	starfsnám	sem	konur	sækja	meira	í	en	

karlar	(Borgarholtsskóli,	2016;	Hagstofa	Íslands,	e.d.-a)	verður	hér	fyrst	fjallað	um	kynjaða	

starfsmenntun	og	farið	stuttlega	yfir	starfsmenntun	í	íslensku	menntakerfi	í	sögulegu	ljósi.	

Þar	á	eftir	verður	sagt	frá	uppbyggingu	og	skipulagi	félagsliðanámsins.		

1.2.1 Kynjuð	starfsmenntun	

Menntun	 til	 starfa	 eða	 sérstakra	 starfssviða	 bæði	 í	 skólakerfi	 og	 utan	 þess	 er	 kallað	

starfsmenntun	 (Jón	 Torfi	 Jónasson,	 2004).	 Gerður	 G.	 Óskarsdóttir	 (2000,	 bls.	 38)	 lýsir	

starfsmenntun	sem	„menntun	sem	leiðir	af	starfsmiðuðu	námi,	þ.e.	námi	sem	hugsað	er	

sem	 undirbúningur	 undir	 ákveðið	 starf	 eða	 starfssvið	 og	 þá	 einkum	 á	

framhaldsskólastigi“.	

Samkvæmt	 upplýsingum	 frá	 Hagstofunni	 eru	 nýnemar	 í	 starfsnámi	 hérlendis	 að	

meirihluta	karlar	en	árið	2016	voru	þeir	rúmlega	64%	(Hagstofa	Íslands,	2018).	Starfsnám	

hefur	 verið	 í	 boði	 í	 mörgum	 framhaldsskólum	 hérlendis	 og	 má	 þar	 t.d.	 nefna	

Tækniskólann,	skóla	atvinnulífsins	en	þar	er	boðið	upp	á	margvíslegt	nám.	Kynjaskipting	í	

starfsnámi	í	skólanum	hefur	verið	ójöfn	en	þar	eru	mun	fleiri	karlar	en	konur	í	dagskóla.	

Haustið	2008	var	hlutfall	kvenkyns	nemenda	innan	skólans	37%	en	haustið	2015	var	það	

komið	 niður	 í	 27%.	 Síðastliðin	 ár	 hefur	 því	 hlutfall	 kvenna	 innan	 skólans	 lækkað	 um	

tæplega	10%	(Tækniskólinn,	skóli	atvinnulífsins,	2015).	Möguleg	skýring	á	því	gæti	tengst	



12	

sameiningu	Iðnskólans	í	Reykjavík	og	Fjöltækniskólans	í	Tækniskólann	haustið	2008	(Bragi	

Guðmundsson	og	Trausti	Þorsteinsson,	2012).		

Líkt	og	kemur	fram	hér	að	ofan	eru	karlar	meirihluti	nýnema	í	starfsnámi	(Hagstofa	

Íslands,	2018).	Það	endurspeglar	þó	ekki	einstaka	brautir	þar	sem	margar	námsbrautir	eru	

kynjaðar,	bæði	þar	sem	karlar	eru	í	meirihluta	og	öfugt.	Hér	eru	nokkur	dæmi	sem	draga	

fram	 kynjunina	 í	 starfsnámi.	 T.d.	 voru	 konur	 99,6%	 nemenda	 í	 snyrtifræði	 (Hagstofa	

Íslands,	e.d.-b),	í	hársnyrtiiðn	91,7%	nemenda	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-c),	í	hjúkrunar-	og	

móttökuritaranámi	 99,2%	 nemenda	 (Hagstofa	 Íslands,	 e.d.-d)	 og	 leiðbeinendanámi	 í	

leikskóla	 98,4%	 nemenda	 (Hagstofa	 Íslands,	 e.d.-e).	 Dæmi	 um	 námsbrautir	 þar	 sem	

meirihluti	nemenda	voru	karlar	eru	t.d.	bifvélavirkjun	en	þar	voru	karlar	93,3%	nemenda	

(Hagstofa	 Íslands,	 e.d.-f),	 pípulagnir	 98,5%	 nemenda	 (Hagstofa	 Íslands,	 e.d.-g)	 og	

rafvirkjun	97,8%	nemenda	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-h)	en	líkt	og	þessar	tölur	gefa	til	kynna	

eru	margar	námsbrautir	mjög	kynskiptar	og	eru	þetta	tölur	frá	árunum	2007-2014.			

Samkvæmt	 upplýsingum	 frá	 Borgarholtsskóla	 um	 kynjaskiptingu	 einstaklinga	 sem	

útskrifast	 hafa	 úr	 skólanum	 af	 félagsliðabraut,	 félagsliðabraut	 –	 brú,	 félagsliðabraut	

dreifnám	og	félagsþjónustubraut,	sýna	þær	að	töluvert	fleiri	konur	útskrifast	af	þessum	

brautum	en	karlar.	Af	þeim	525	nemendum	sem	útskrifast	hafa	 frá	Borgarholtsskóla	á	

tímabilinu	2002	–	2016	eru	87%	þeirra	konur	á	þessum	brautum	(Borgarholtsskóli,	2016).	

Samkvæmt	 upplýsingum	 frá	 Hagstofu	 frá	 árunum	 2007-2014	 eru	 að	 meðaltali	 236	

nemendur	á	ári	sem	eru	í	námi	á	félagsliðabraut.	Þeir	voru	flestir	árið	2012	en	þá	voru	

nemendur	 283	 talsins.	 Þar	 kemur	 einnig	 fram	 að	 á	 þessu	 tímabili	 eru	 einungis	 10,8%	

nemenda	karlar	á	meðan	konur	eru	89,2%	nemenda	sem	sýnir	að	meirihluti	félagsliða	og	

þeirra	sem	kjósa	að	mennta	sig	sem	slíkir	eru	konur	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-a).	Þar	sem	

fjallað	hefur	verið	um	kynjaða	starfsmenntun	og	kynjun	í	félagsliðanámi	verður	hér	aðeins	

sagt	frá	starfsmenntun	í	sögulegu	ljósi.		

Hérlendis	 hefur	 menntun	 sem	 hefur	 miðað	 að	 því	 að	 undirbúa	 einstaklinga	 fyrir	

tiltekin	 störf	 verið	 í	 boði	 í	 mörg	 ár.	 Það	 var	 á	 árunum	 1875–1910	 sem	 margir	

starfsmenntunarskólar	hérlendis	voru	settir	á	fót	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2000;	Jón	Torfi	

Jónasson,	1992a).	Menntun	fyrir	unglinga	var	í	boði	í	gagnfræðaskólum	og	lýðskólum,	á	

eftir	 þeim	 komu	 héraðsskólar.	 Á	 tímabilinu	 1928–1930	 voru	 sett	 lög	 um	 héraðs-	 og	

gagnfræðaskóla.	Það	var	síðan	með	lögum	um	gagnfræðanám	frá	1946	þar	sem	kom	fram	
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að	tvær	brautir	yrðu	í	boði	annars	vegar	fyrir	bóknám	og	hins	vegar	fyrir	verknám	(Jón	

Torfi	 Jónasson,	1995).	Á	árunum	1960–1970	bættust	 síðan	 framhaldsdeildir	við	marga	

gagnfræðaskóla	 hérlendis	 sem	 áttu	 að	 koma	 til	 móts	 við	 mikla	 aukningu	 fólks	 í	

menntaskólum.	Í	deildum	sem	þessum	var	 í	boði	nám	sem	átti	að	undirbúa	nemendur	

undir	 tiltekin	 störf.	 Fjölbrautaskólar	 voru	 síðan	 stofnaðir	 þegar	 fór	 að	 líða	 á	 áttunda	

áratuginn	og	 í	byrjun	níunda.	Þeir	voru	áætlaðir	sem	starfsmennta-	og	bóknámsskólar.	

Iðnskólar,	menntaskólar,	 framhaldsdeildir	og	gagnfræðaskólar	 lögðu	grunninn	að	þeim	

framhaldsskólum	 sem	 við	 þekkjum	 í	 dag	 (Gerður	 G.	 Óskarsdóttir,	 2000;	 Jón	 Torfi	

Jónasson,	1995).		

Eftir	 að	 fjölbrautakerfið	 var	 byggt	 upp	 hafði	 það	 í	 för	 með	 sér	 að	 skilgreining	

starfsnáms	varð	ekki	eins	skýr.	Þegar	stofnaðir	voru	skólar	eða	deildir	í	heimabyggðum	

þar	 sem	 var	 fámennt	 var	 oftast	 kennt	 almennt	 bóknám	 vegna	 mikils	 kostnaðar	 við	

starfsnám.	 Það	 gæti	 hafa	 haft	 áhrif	 á	minni	 ásókn	 í	 starfsmenntun	 sem	 og	 að	margir	

stefndu	 á	 að	 fara	 í	 háskóla	 og	 stúdentspróf	 er	 hefðbundna	 leiðin	 þangað	 (Jón	 Torfi	

Jónasson,	1992b;	Jón	Torfi	Jónasson,	1995).		

Aðsókn	 nemenda	 í	 starfsnám	 hefur	 haldist	 jöfn	 eða	 á	 milli	 10-20%	 (Gerður	 G.	

Óskarsdóttir,	2000;	Hagstofa	Íslands,	2018;	Jón	Torfi	Jónasson,	1995)	en	árið	2007	voru	

einungis	 14%	 nemenda	 sem	 innrituðust	 á	 starfsnámsbrautir	 úr	 10.	 bekk	 grunnskóla	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2014).	Meðaltal	aldurs	nýnema	í	starfsnám	er	22	

ára	en	hjá	þeim	sem	hefja	bóknám	er	það	19	ár	(Hagstofa	Íslands,	2018).	Stjórnvöld	eru	

meðvituð	um	dræma	aðsókn	í	starfsnám	og	verið	er	að	vinna	að	því	að	jafnræði	sé	milli	

bóknáms	og	 list-	og	verkgreina.	 Samkvæmt	 tölum	sem	Hagstofan	 tók	 saman	 fyrir	 árin	

2013-2016	benda	þær	 til	þess	að	nemendur	 séu	að	meðaltali	 ekki	 að	 fá	nægan	 fjölda	

mínútna	 í	 list-	 og	 verkgreinum	 í	 grunnskóla.	 Það	gæti	 verið	einn	þáttur	 í	 því	 að	minni	

aðsókn	 sé	 í	 starfsnám	 hérlendis	 (Forsætisráðuneytið,	 2012;	 Mennta-	 og	 menningar-	

málaráðuneytið,	2017).		

Sá	hópur	kvenna	sem	rætt	var	við	í	tengslum	við	þessa	rannsókn	hófu	félagsliðanám	

á	miðjum	aldri	eftir	að	hafa	verið	á	vinnumarkaði	 í	 langan	tíma.	Félagsliðanámið	hefur	

bæði	 verið	 í	boði	 í	 framhaldsskólum	og	á	 símenntunarmiðstöðvum	og	konurnar	 fóru	 í	

gegnum	námið	 á	 báðum	 stöðum	 (Mímir	 símenntun,	 e.d.-a;	 Starfsmennt	 fræðslusetur,	
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e.d.;	Fræðslunetið	–	símenntun	á	Suðurlandi,	e.d.;	Símey,	e.d.;	Félag	íslenskra	félagsliða,	

e.d.-c).	Í	næsta	kafla	verður	nánar	gerð	grein	fyrir	námi	félagsliða.		

1.2.2 Nám	félagsliða	

Nám	fyrir	félagsliða	hérlendis	er	skipulagt	sem	fimm	anna	nám	og	er	í	heildina	134-139	

einingar.	 Námið	 er	 hugsað	 fyrir	 einstaklinga	 sem	 starfa	 eða	 vilja	 starfa	 innan	

uppeldisstofnanna	 eða	 sinna	 starfi	 innan	 félagsþjónustu	 (Borgarholtsskóli,	 e.d.-a;	

Borgarholtsskóli,	e.d.-b).	Námið	hefur	verið	kennt	í	nokkrum	framhaldsskólum	hérlendis,	

t.d.	 í	Borgarholtsskóla	og	 í	Framhaldsskólanum	á	Húsavík	(Framhaldsskólinn	á	Húsavík,	

e.d.-a;	Framhaldsskólinn	á	Húsavík,	e.d.-b;	Borgarholtsskóli,	e.d.-b).	Einnig	hefur	námið	

verið	 í	 boði	 hjá	 nokkrum	 símenntunarstöðvum	 (Mímir	 símenntun,	 e.d.-a;	 Starfsmennt	

fræðslusetur,	 e.d.;	 Fræðslunetið	 –	 símenntun	 á	 Suðurlandi,	 e.d.;	 Símey,	 e.d.;	 Félag	

íslenskra	 félagsliða,	 e.d.-c).	 Árið	 2014	 var	 nám	 fyrir	 félagsliða	 kennt	 á	 fjórum	 stöðum	

hérlendis.	 Það	 var	 í	 Borgarholtsskóla,	 Fræðslunetinu	 –	 símenntun	 á	 Suðurlandi,	Mími-

símenntun	og	Símey;	Símenntunarstöð	Eyjafjarðar	(Hagstofa	Íslands	e.d.-a).			

Nám	félagsliða	í	Borgarholtsskóla	er	hægt	að	klára	sem	starfsnám	en	einnig	er	hægt	

að	 taka	 meira	 nám	 og	 ljúka	 þá	 stúdentsprófi	 sem	 er	 í	 heildina	 200	 einingar	

(Borgarholtsskóli,	 e.d.-b).	 Boðið	 er	 upp	 á	 fullt	 nám	 en	 einnig	 er	 hægt	 að	 fara	 á	

félagsliðabrú	sem	er	brúarnám.	Brúarnám	er	mögulegt	fyrir	þá	sem	uppfylla	kröfur	um	

starfsreynslu,	 fyrra	 nám	 og	 hafa	 náð	 vissum	 aldri	 (Starfsmennt	 fræðslusetur,	 e.d.;	

Borgarholtsskóli,	 e.d.-c).	 Starfsmennt	 fræðslusetur	 í	 Reykjavík	 hefur	 boðið	 upp	 á	

brúarnám	fyrir	félagsliða	og	eru	nokkur	skilyrði	fyrir	því.	Þau	eru	að	viðkomandi	hafi	í	þrjú	

ár	 að	 lágmarki	 starfað	 við	 umönnun	 aldraða,	 með	 einstaklingum	 með	 fatlanir,	 sinnt	

veikum	einstaklingum	eða	 í	heimaþjónustu	og	að	viðkomandi	 starfi	 enn	við	þau	 störf.	

Einnig	þarf	viðkomandi	að	vera	orðinn	22	ára	og	hafa	 lokið	námskeiðum	sem	tengjast	

starfinu	(Starfsmennt	fræðslusetur,	e.d.).		

Mímir	 símenntun	 í	 samstarfi	 við	 Eflingu	 hefur	 boðið	 upp	 á	 fagnámskeið	 fyrir	

starfsmenn	 sem	 sinna	 heilbrigðis-	 og	 félagsþjónustu.	 Þessi	 fagnámskeið	 eru	 undanfari	

náms	 á	 félagsliðabrú.	 Námskeiðin	 eru	 fyrir	 einstaklinga	 sem	 starfa	 í	 umönnun	 eða	

aðhlynningu.	Miðað	er	við	að	fólk	hafi	náð	20	ára	aldri	og	hafi	litla	skólagöngu	að	baki	til	

að	taka	þessi	námskeið.	Námskeiðin	eru	tvö	og	þarf	að	ljúka	því	fyrra	til	að	komast	á	það	

síðara	 (Mímir	 símenntun,	 e.d.-b).	 Einnig	 hefur	 verið	 boðið	 upp	 á	 viðbótarnám	 fyrir	
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félagsliða	sem	er	ætlað	til	þess	að	 félagsliðar	geti	menntað	sig	enn	frekar	á	sínu	sviði.	

Viðbótarnámið	er	60	einingar	og	er	fyrir	þá	einstaklinga	sem	hafa	lokið	félagsliðanámi.	

Námið	hefur	það	markmið	að	dýpka	þekkingu	félagsliða	og	styrkja	þá	til	aukins	sjálfstæðis	

í	starfi	sínu.	Fyrir	þá	einstaklinga	sem	hafa	hug	á	háskólanámi	getur	viðbótarnámið	verið	

góður	undirbúningur	og	um	leið	aukið	fagmennsku	félagsliðans	(Borgarholtsskóli,	e.d.-d;	

Starfsmennt	fræðslusetur,	e.d.).		

Lítið	af	ungu	fólki	sækir	í	félagsliðanámið.	Á	árunum	2002-2016	voru	15%	á	aldrinum	

51-55	 ára	 sem	 útskrifuðust	 frá	 Borgarholtsskóla	 af	 félagsliðbraut,	 félagsliðabraut-brú,	

félagsliðabraut-dreifnámi	og	félagsþjónustubraut	en	einungis	6%	á	aldrinum	16-25	ára.	

Þessar	tölur	benda	til	þess	að	það	er	meira	af	fullorðnu	fólki	sem	sækir	í	að	mennta	sig	

sem	félagsliðar	og	þá	aðallega	konur	á	miðjum	aldri	(Borgarholtsskóli,	2016).	Flestir	þeirra	

sem	hafa	farið	í	gegnum	nám	félagsliða	hafa	verið	skráðir	í	nám	í	Borgarholtsskóla	eða	um	

57%	þeirra	sem	sóttu	námið	á	bilinu	2007-2014	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-a).	Námið	hefur	

einnig	 verið	 sótt	 hjá	 símenntunarstöðvum	 innan	 framhaldsfræðslunnar	 en	 skv.	 tölum	

Hagstofunnar	 frá	 árunum	 2007-2014	 voru	 það	 67%	 einstaklinga	 sem	 sóttu	

félagsliðanámið	í	gegnum	framhaldsskóla	og	33%	einstaklinga	hjá	símenntunarstöðvum	

(Hagstofa	 Íslands,	 e.d.-i).	 Símenntunarstöðvar	 sjá	 um	 framkvæmd	 fullorðinsfræðslu	

hérlendis	 þar	 sem	 markhópurinn	 er	 fólk	 sem	 ekki	 hefur	 lokið	 formlegu	 námi	 á	

framhaldsskólastigi	 (Fræðslumiðstöð	 atvinnulífsins,	 e.d.-a;	 Fræðslumiðstöð	

atvinnulífsins,	e.d.-b).		

Þar	 sem	 eitt	 af	 markmiðum	 rannsóknarinnar	 var	 að	 skoða	 viðhorf	 félagsliða	 til	

námsins,	 sem	er	mjög	 kynskipt	 (Borgarholtsskóli,	 2016,	Hagstofa	 Íslands,	 e.d.-a)	 hefur	

verið	 fjallað	 um	 kynjaða	 starfsmenntun	 og	 nám	 félagsliða.	 Auk	 þess	 var	 markmið	

rannsóknarinnar	 að	 fá	 fram	 viðhorf	 félagsliða	 sjálfra	 á	 starfi	 sínu	 og	 hvernig	 fagleg	

sjálfsmynd	þeirra	var	að	námi	loknu.	Til	að	öðlast	betri	sýn	á	hefðbundin	kvennastörf	og	

faglega	sjálfsmynd	þeirra	kvenna	sem	voru	viðmælendur	fyrir	rannsóknina,	verður	í	næsta	

kafla	farið	yfir	starfsferil	kvenna	með	litla	formlega	menntun.	Flestir	þeirra	sem	lokið	hafa	

félagsliðanáminu	 eru	 konur	 (Borgarholtsskóli,	 2016)	 og	 verður	 því	 starfsferil	 kvenna	

skoðaður	út	frá	kynjamótun	og	hvaða	áhrif	kynferði	getur	haft	á	ákvarðanir	tengdar	námi	

og	starfi	kvenna.		
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1.3 Starfsferill	kvenna	með	litla	formlega	menntun	

Þátttaka	kvenna	á	vinnumarkaði	hérlendis	var	tæplega	80%	árið	2016	og	hefur	aldrei	verið	

meiri	(Hagstofa	Íslands,	2017a).	Þrátt	fyrir	það	eru	konur	frekar	í	hlutastörfum	heldur	en	

karlar	(Katrín	Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	2015;	Velferðarráðuneytið,	2016).	

Hefðbundin	kvennastörf	eru	þó	oftast	láglaunastörf	og	lægra	launuð	heldur	en	störf	karla	

(Betz,	2005;	Hagstofa	Íslands,	2017b).	Sem	dæmi	má	nefna	að	árið	2015	voru	ófaglærðir	

starfsmenn	 innan	 leik-	 og	 grunnskóla	 og	 þeir	 sem	 sinntu	 barnagæslu	 með	 lægstu	

heildarlaunin	hérlendis	(Hagstofa	Íslands,	2016).	Á	því	ári	voru	kvenkyns	starfsmenn	innan	

grunnskóla	82%	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-j).	Tölurnar	gefa	til	kynna	að	þessi	störf	sem	eru	

að	mestu	sinnt	af	konum	innan	leik-	og	grunnskóla	séu	lægra	launuð	heldur	en	svokölluð	

karlastörf.		

Vinnumarkaðurinn	 hérlendis	 hefur	 verið	 álitinn	 frekar	 kynskiptur.	 Í	 skýrslu	

velferðarráðuneytisins	um	stöðu	kvenna	og	karla	á	íslenskum	vinnumarkaði	kemur	fram	

að	 upptök	 þess	 að	 vinnumarkaðurinn	 sé	 kynskiptur	 sé	 tengt	 staðalímyndum	 sem	 eru	

byggðar	á	sögulegum	hlutverkum	kynjanna.	Auk	samspils	við	aðra	þætti	sem	geta	haft	

áhrif	 líkt	 og	 t.d.	 félagsmótun,	 áhugasvið,	 mismunandi	 val	 kynja	 á	 námi	 og	 starfi	 og	

umönnunarskylda	 einstaklinga.	 Einnig	 er	 talað	 um	 að	 staðalímyndir	 geti	 gegnt	 stóru	

hlutverki	varðandi	ákvörðun	um	nám	og	störf	þar	sem	kynjun	getur	frekar	ýtt	fólki	út	í	

nám	 eða	 störf	 þar	 sem	 annað	 kynið	 er	 í	 meirihluta	 (Katrín	 Ólafsdóttir	 og	 Steinunn	

Rögnvaldsdóttir,	 2015).	 Þorgerður	 Einarsdóttir	 (2006)	 talar	 um	 að	 ýmislegt	 gefi	

vísbendingar	um	að	skipting	í	kvenna-	og	karlastörf	hafi	áhrif	á	þann	mun	sem	getur	verið	

falinn	í	launum	og	virðingu	starfa	þar	sem	kvennastörf	hafa	í	gegnum	tíðina	verið	undir.	

Hún	nefnir	sex	meginsvið	í	opinbera	kynjakerfinu	sem	eru	fjölskylda,	ríkisvald,	atvinnulíf,	

menning,	ofbeldi	og	kynverund.	Sviðin	eiga	það	sameiginlegt	að	vera	upptök	valds	og	öll	

sviðin	geta	haft	áhrif	en	ekki	einungis	eitthvað	eitt	þeirra.	Unnur	Dís	Skaptadóttir	(2000)	

talar	um	að	aðskilnaður	kvenna-	og	karlastarfa	sé	m.a.	vegna	þess	að	í	samfélaginu	séu	

tilteknar	 hugmyndir	 um	 eiginleika	 sem	 teljist	 karlmannlegir	 og	 kvenlegir	 sem	 síðan	

endurspegli	hvað	samfélagið	telji	vera	karla-	og	kvennastörf.	Eins	og	komið	hefur	fram	eru	

félagsliðar	nær	eingöngu	konur	og	því	hægt	að	segja	að	starf	þeirra	falli	undir	hefðbundin	

kvennastörf	 og	 eru	 það	 helst	 konur	 á	 miðjum	 aldri	 sem	 mennta	 sig	 í	 faginu	

(Borgarholtsskóli,	2016;	Hagstofa	Íslands,	e.d.-a).		
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Markmið	rannsóknarinnar	var	m.a.	að	skoða	hvernig	fagleg	sjálfsmynd	félagsliða	var	

að	námi	loknu	og	hvernig	gekk	að	sameina	fjölskylduábyrgð	og	starf.	Trú	á	eigin	getu	getur	

haft	áhrif	á	sjálfsmynd	fólks	og	hvaða	stefnu	það	tekur	í	lífinu	í	tengslum	við	nám	og	störf	

(Bandura,	1977;	Bandura,	1997;	Betz,	2005).	Menntun	getur	síðan	verið	þáttur	 í	þeirri	

ákvörðun	að	velja	starf	við	hæfi	(Super,	1980).	Því	hefur	verið	haldið	fram	að	ein	af	helstu	

hindrunum	kvenna	sé	lítil	trú	þeirra	á	eigin	getu	(Betz,	2005).	Hér	á	eftir	verður	því	fjallað	

um	trú	á	eigin	getu	með	tilliti	til	þess	að	sá	hópur	félagsliða	sem	var	til	viðtals	fyrir	þessa	

rannsókn	var	með	litla	formlega	menntun	fyrir	félagsliðanámið.	Þar	á	eftir	verður	gerð	

grein	fyrir	hindrandi	þáttum	á	starfsferilsþróun	kvenna	og	verður	þá	aðallega	lögð	áhersla	

á	hindranir	 í	 tengslum	við	 fjölskylduábyrgð.	Algengara	er	að	konur	beri	meiri	ábyrgð	á	

heimilishaldi	og	barnauppeldi	sem	getur	haft	áhrif	á	val	þeirra	á	starfi	(Betz,	2005,	Coogan	

og	Chen,	 2007;	 Super,	 1990).	Að	 lokum	verður	 síðan	 fjallað	um	 faglega	 sjálfsmynd	og	

hefðbundin	 kvennastörf	 með	 áherslu	 á	 umönnun	 en	 félagsliðar	 starfa	 m.a.	 á	 sviði	

umönnunar	 (Félag	 íslenskra	 félagsliða,	e.d.-a;	 Jenný	 Jensdóttir,	 Lilja	Eiríksdóttir,	 Jónína	

Sigurðardóttir,	Fanney	Friðriksdóttir	og	Inga	K.	Gunnarsdóttir,	2008).		

1.3.1 Trú	á	eigin	getu	
Albert	Bandura	kom	fram	með	kenningu	um	trú	á	eigin	getu	(e.	self	efficacy).	Það	er	sú	

trú	sem	einstaklingur	hefur	á	sjálfum	sér	til	þess	að	hafa	áhrif	á	það	sem	gerist	í	lífi	hans.	

Fólk	 býr	 yfir	 þeirri	 hæfni	 að	 geta	 haft	 stjórn	 á	 hugsunum,	 tilfinningum	 og	 hegðun	 og	

endurspeglar	 trú	á	eigin	getu	það	viðhorf	sem	það	hefur	 til	 sjálfs	síns	 (Bandura,	1977;	

Bandura,	1997;	Betz,	2005).	Með	væntingum	(e.	expectation)	um	trú	á	eigin	getu	er	átt	

við	 trú	 fólks	 til	að	ná	árangri	og	klára	sérstök	verkefni	eða	ná	eigin	markmiðum.	Litlar	

væntingar	um	trú	á	eigin	getu	á	tilteknum	vettvangi	t.d.	í	skóla	getur	leitt	til	þess	að	fólk	

forðast	þá	athöfn,	frammistaða	þess	verður	lakari	og	auknar	líkur	eru	á	að	það	gefist	upp	

þegar	því	mistekst	eða	hindranir	standa	í	vegi.	Það	sama	á	við	þegar	verið	er	að	velja	nám	

eða	störf.	Það	getur	haft	þau	áhrif	að	fólk	taki	ákvörðun	um	að	fara	ekki	í	tiltekið	nám	eða	

starf	vegna	lítillar	trúar	á	eigin	getu	á	þeim	vettvangi	(Bandura,	1977;	Bandura;	1997;	Betz,	

2005).	Kenning	Bandura	á	vel	við	hér	þar	sem	hluti	þeirra	félagsliða	sem	rannsóknin	snýr	

að	var	með	litla	formlega	menntun	fyrir	félagsliðanámið	og	eitt	af	því	sem	skoðað	var	er	

trú	þeirra	á	eigin	getu	í	námi.	Trú	á	eigin	getu	getur	haft	áhrif	á	sjálfsmynd	eða	sjálfsálit	

fólks	 (Bandura,	 1977;	 Bandura,	 1997).	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 sjálfsálit	 tengist	 því	
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hvernig	einstaklingum	líkaði	námið	á	grunnskólastigi	og	þeir	sem	eru	líklegastir	til	að	vera	

með	minnsta	sjálfsálitið	eru	þeir	sem	ekki	 luku	framahaldsskóla	(Jón	Torfi	 Jónasson	og	

Kristjana	 Stella	 Blöndal,	 2002).	 Flestir	 félagsliðarnir	 sem	 rannsóknin	 sneri	 að	 áttu	 það	

sameiginlegt	að	hafa	ekki	 lokið	námi	á	 framhaldsskólastigi	áður	en	hafið	var	nám	fyrir	

félagsliða.		

Lítil	trú	kvenna	á	eigin	getu	og	viðhorf	þeirra	til	karlastarfa	geta	minnkað	möguleika	

þeirra	til	starfsferilsþróunar	á	þeim	vettvangi.	Það	endar	oftar	með	því	að	konur	sækja	

frekar	í	hefðbundin	kvennastörf	sem	þær	telja	sig	frekar	hafa	hæfni	til	að	sinna.	Auk	þess	

hafa	konur	almennt	minni	væntingar	um	trú	á	eigin	getu	á	starfssviðum	eða	námsgreinum	

þar	sem	raunvísindi	koma	fyrir	og	hafa	þær	námsgreinar	verið	talinn	góður	undirbúningur	

fyrir	 störf	 sem	hafa	 verið	 álitin	 karlastörf	 (Bandura,	 1977;	 Bandura,	 1997;	 Betz,	 2005;	

Coogan	og	Chen,	2007;	Juntunen,	1996).	Dæmi	um	slík	störf	eru	t.d.	störf	stærðfræðinga	

eða	 verkfræðinga	 (Betz	og	Hackett,	 1981).	 Rakel	 Steinvör	Hallgrímsdóttir	 (2008)	 sýndi	

fram	á	í	rannsókn	sinni	að	lítil	trú	á	eigin	getu	og	sjálfsmynd	hafði	áhrif	á	ákvarðanatöku	

kvenna	varðandi	þróun	þeirra	eigin	starfsferils	og	hvað	varðaði	áframhaldandi	nám	þeirra.	

Hackett	 og	 Betz	 (1981)	 telja	 að	 vegna	 mismunandi	 félagsmótunar	 karla	 og	 kvenna	 í	

kynjahlutverk,	þrói	konur	með	sér	minni	trú	á	eigin	getu	í	hefðbundnum	karlastörfum	og	

hafa	minni	tækifæri	á	að	þróa	hæfileika	sem	nýtast	á	starfsferli.	Auk	þess	var	munur	á	trú	

á	 eigin	 getu	 milli	 kynja	 en	 konur	 höfðu	 meiri	 trú	 á	 eigin	 getu	 í	 hefðbundnum	

kvennastörfum	 og	 öfugt.	 Eigindleg	 bresk	 langtímarannsókn	 á	 upplifun	 á	 námi	

aðstoðarkennara	 sem	 voru	með	 litla	 formlega	menntun	 fyrir	 námið	 sýndi	 að	 það	 var	

persónulegur	ávinningur	af	náminu,	þar	má	nefna	aukið	sjálfstraust	og	trú	á	eigin	getu.	

Þátttakendur	 sem	 aðallega	 voru	 konur	 upplifðu	 einnig	 togstreitu	 milli	 starfs	 og	

fjölskylduábyrgðar	(Woolhouse,	Dunne	og	Goddard,	2009)	en	sá	hópur	félagsliða	sem	er	

til	umfjöllunar	hér	var	með	litla	formlega	menntun	áður	en	farið	var	í	námið	og	hefur	þurft	

að	sameina	fjölskylduábyrgð	og	starf.	

Líkt	og	farið	hefur	verið	yfir	getur	trú	á	eigin	getu	haft	mikil	áhrif	á	ákvarðanir	sem	

teknar	 eru	 varðandi	 nám-	 og	 starfsval	 hjá	 konum.	Hér	 næst	 verða	 skoðaðir	 hindrandi	

þættir	á	starfsferilsþróun	kvenna	en	trú	á	eigin	getu	og	fjölskylduábyrgð	eru	þættir	sem	

geta	 ýtt	 konum	 frekar	 í	 að	 sækja	 í	 hefðbundin	 kvennastörf	 (Bandura,	 1977;	 Bandura,	

1997;	Betz,	2005),	líkt	og	starf	félagsliða.			
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1.3.2 Hindrandi	þættir	á	starfsferilsþróun	kvenna	

Starfsferilsþróun	kvenna	er	flóknari	heldur	en	karla	og	eru	margvíslegar	ástæður	sem	geta	

legið	 þar	 að	 baki.	 Það	 getur	 t.d.	 verið	 vegna	 fjölskylduábyrgðar,	 kynjahlutverka	 og	

staðalímynda.	Það	eru	því	ýmsar	hindranir	sem	geta	takmarkað	val	kvenna	á	störfum	og	

gera	starfsval	flóknara	(Hackett	og	Lonborg,	1994;	Coogan	og	Chen,	2007).	Sumar	konur	

leggja	mikla	áherslu	á	heimilishald	og	fjölskyldu	og	minni	áherslu	á	eigin	starfsferil	eða	

löngun	í	nám.	Hérlendis	eru	meiri	líkur	á	því	að	konur	yfirgefi	vinnumarkað	og	snúi	sér	að	

umönnunarstörfum	sem	eru	ekki	launuð	(Katrín	Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	

2015;	Velferðarráðuneytið,	2016).	Samkvæmt	Betz	(1994)	er	ein	af	helstu	hindrunum	í	

starfsferilsþróun	kvenna	staðalímyndir	samfélagsins,	bæði	gagnvart	hlutverki	þeirra	innan	

heimilisins	og	í	starfi,	sem	getur	verið	ein	ástæða	þess	að	konur	velji	sér	starf	sem	hentar	

vel	með	tilliti	til	beggja	hlutverka	sem	eru	oft	hefðbundin	kvennastörf	(Blustein,	2006).	

Líffræðilegt	hlutverk	kvenna	sem	mæður	getur	líka	haft	áhrif	á	það	hvaða	starf	konur	velja	

sér,	og	er	meira	í	þá	áttina	að	þær	velja	það	sem	passar	betur	við	móðurhlutverkið	sem	

oft	eru	umönnunarstörf	(Blustein,	2006;	Heppner	og	Jung,	2013)	líkt	og	starf	félagsliða	

(Félag	íslenskra	félagsliða,	e.d.-a;	Jenný	Jensdóttir,	Lilja	Eiríksdóttir,	Jónína	Sigurðardóttir,	

Fanney	Friðriksdóttir	og	Inga	K.	Gunnarsdóttir,	2008).	Kenning	Donald	Super	tekur	mið	af	

því	 að	 konur	 eru	 oft	 með	 meiri	 ábyrgð	 á	 heimilinu	 og	 barnauppeldi	 og	 truflar	 það	

starfsferil	kvenna	og	val	þeirra	á	starfsferli	(Coogan	og	Chen,	2007;	Super,	1990),	en	það	

á	 vel	 við	 hér	 þar	 sem	 leitast	 var	 eftir	 því	 hvernig	 konum	 gengi	 að	 sameina	 starf	 og	

fjölskylduábyrgð.		

Það	að	stofna	til	fjölskyldu	hefur	áhrif	á	starfsferil	til	frambúðar	(Hynes	og	Clarkberg,	

2005)	en	Deutsch	og	Scmertz	(2011)	sýndu	fram	á	að	fjölskyldan	hafði	áhrif	á	ákvörðun	

kvenna	að	sækja	sér	frekari	menntun,	hvort	sem	það	voru	hvetjandi	eða	heftandi	áhrif.	

Flestar	konur	ganga	út	frá	því	að	vera	sá	aðili	sem	er	með	meiri	fjölskylduábyrgð	og	upplifa	

þær	því	meiri	hindranir	og	minni	 tækifæri	á	 starfsferilsþróun	 (Coogan	og	Chen,	2007).	

Sýnt	hefur	 verið	 fram	á	 að	 konur	minnka	 frekar	 starfshlutfall	 sitt	 ef	 þær	eru	 giftar	 en	

einstæðar	 (Abele	og	Spurk,	2011;	 Johnstone,	Lucke	og	Lee,	2011)	og	að	verða	 foreldri	

hafði	neikvæð	áhrif	á	vinnutíma	kvenna,	en	hafði	enginn	áhrif	á	vinnutíma	karla	(Abele	og	

Spurk,	2011).	Sambærileg	niðurstaða	var	hjá	Eddu	Sigurbjörgu	Ingólfsdóttur	(2014)	sem	

rannsakaði	umönnunargjá	milli	fæðingarorlofs	og	leikskóla	hjá	börnum.	Þar	kom	fram	að	

konur	 væru	meira	 heima	með	 börn	 eftir	 fæðingu	 barns	 heldur	 en	 karlar	 og	 konurnar	
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meira	bundnar	heima	fyrir	meðan	karlarnir	væru	bundnir	í	starfi.	Rannsókn	á	umönnun	

barna	í	Reykjavík	benti	einnig	til	þess	að	mæður	væru	meira	að	sjá	um	umönnun	barna	

(Rannsóknastofnun	 í	 barna-	 og	 fjölskylduvernd,	 2010).	 Niðurstöður	 rannsóknar	 á	

hjúkrunaraðstoðarmönnum	sem	er	sambærileg	stétt	við	félagsliða	sýndi	að	andleg	heilsa	

þeirra	væri	tengd	togstreitu	milli	starfs	og	fjölskylduábyrgðar.	Meiri	togstreita	var	tengd	

við	meiri	kröfur	í	starfi,	minni	félagslegan	stuðning	og	lengri	vinnutíma	(Zhang,	Punett	og	

Nannini,	2017).	Ef	gott	jafnvægi	er	milli	fjölskylduábyrgðar	og	starfs	eru	meiri	líkur	á	því	

að	það	sé	meiri	ánægja	hjá	fólki,	það	standi	sig	betur	í	starfi	og	aukin	vellíðan	er	til	staðar	

(Katrín	Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	2015).	

Félagsmótun	getur	haft	áhrif	á	starfsval	kvenna	(Betz,	2005)	en	börn	byrja	að	tileinka	

sér	félagsleg	viðmið	frá	unga	aldri.	Börn	á	aldrinum	2-3	ára	vita	á	þeim	tíma	hvaða	kyn	

þau	eru	og	fyrir	skólagöngu	hafa	þróast	staðalímyndir	varðandi	hefðbundin	kvenna-	eða	

karlastörf	 (Gottfredson,	 2005;	 Guðný	 Guðbjörnsdóttir,	 2007).	 Agnes	 Ósk	 Snorradóttir	

(2010)	 gerði	 rannsókn	 á	 hugmyndum	 leikskólabarna	 um	 framtíðarstarf	 og	 gáfu	

niðurstöður	þar	til	kynna	mun	varðandi	umönnunarstörf	milli	kynja.	Stúlkur	tóku	frekar	

þátt	í	leik	sem	tengdist	eða	snerist	um	umönnun.	Rannsókn	Guðbjargar	Vilhjálmsdóttur	

(2004)	benti	til	þess	að	ungir	karlar	eða	strákar	báru	minni	virðingu	fyrir	hefðbundnum	

kvennastörfum	heldur	en	ungar	konur	eða	stelpur.	Unger	og	Crawford	(1996)	komu	fram	

með	nokkur	þemu	í	félagsmótun	og	þroska	barna	um	mismunandi	væntingar	til	kynjanna.	

Þar	kom	fram	að	horft	væri	til	og	komið	öðruvísi	fram	við	karla	og	meiri	þrýstingur	settur	

á	að	þeir	byrji	fyrr	að	laga	sig	að	kynjahlutverkum.	Þær	mismunandi	leiðir	sem	eru	notaðar	

í	 uppeldi	 drengja	 og	 stúlkna	 virðast	 oft	 leiða	 til	 mismunandi	 hegðunar	 hjá	 þeim	 og	

einstaklingar	 eru	 venjulega	ómeðvitaðir	 um	þær	 félags-	 og	menningarlegu	 kröfur	 sem	

halda	ríkjandi	siðum	og	refsa	því	sem	er	frávik	frá	félagslegum	viðmiðum.		

Þrátt	fyrir	að	félagsmótun	og	staðalímyndir	kynjanna	hafi	áhrif	á	fólk	frá	unga	aldri	

hefur	verið	 reynt	að	vinna	á	móti	því	 í	 skólakerfinu	að	 litið	sé	á	störf	annaðhvort	sem	

kvenna-	 eða	 karlastörf.	 Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2013)	kemur	fram	að	jafnrétti	skuli	haft	í	huga	í	skólastarfinu,	

m.a.	með	því	að	kynna	báðum	kynjum	þær	fjölbreyttu	námsleiðir	og	störf	sem	eru	í	boði.	

Félagsleg	viðmið	á	hlutverk	kynjanna	hefur	oft	mikil	áhrif	á	hvaða	vettvangi	fólk	vill	starfa.	

Oft	sækir	fólk	í	starf	út	frá	þessum	viðmiðum	þó	það	endurspegli	ekki	endilega	löngun	í	
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það	starf	(Gottfredson,	1996).	Því	miður	er	það	staðreynd	að	í	gegnum	tíðina	hafa	konur	

orðið	fyrir	kynjamisrétti	í	fjölbreyttum	birtingarmyndum	í	skólakerfinu	og	á	vinnumarkaði	

(Betz	og	Fitzgerald,	1987)	og	vegna	þess	hafa	konur	sótt	meira	í	störf	þar	sem	þær	eru	

meirihluti	starfsmanna	(Blustein,	2006).	

Hér	 hefur	 verið	 farið	 yfir	 þætti	 sem	 geta	 haft	 hindrandi	 áhrif	 á	 starfsferilsþróun	

kvenna	og	fjallað	um	hvers	vegna	konur	sækja	frekar	í	hefðbundin	kvennastörf	líkt	og	starf	

félagsliða.	 Mótun	 kynjahlutverka	 hefst	 snemma	 á	 ævi	 einstaklings	 sem	 gerir	 það	 að	

verkum	 að	 viðhorf	 til	 sérstakra	 starfa	 eða	 starfssviða	 byrjar	 snemma	 að	 mótast	

(Gottfredson,	2005;	Guðný	Guðbjörnsdóttir,	2007)	og	getur	haft	áhrif	á	hvaða	störf	konur	

sækja	 í	 (Betz,	 2005).	 Þar	 sem	 eitt	 af	markmiðum	 hér	 er	 að	 skoða	 faglega	 sjálfsmynd	

félagsliða	verður	í	næsta	kafla	fjallað	um	faglega	sjálfsmynd	og	hefðbundin	kvennastörf.	

Líkt	og	komið	hefur	fram	eru	hefðbundin	kvennastörf	oft	láglaunastörf	(Betz,	2005)	og	því	

verður	 einnig	 fjallað	 um	 kynbundinn	 launamun	 en	 raunveruleikinn	 er	 sá	 að	 enn	 er	

launamunur	 á	 milli	 kynjanna	 (Anna	 Borgþórsdóttir	 Olsen,	 Halldóra	 Gunnarsdóttir	 og	

Ragna	 B.	 Garðarsdóttir,	 2010;	 Bayard,	 Hellerstein,	 Neumark	 og	 Troske,	 2003;	

Félagsmálaráðuneytið,	2006;	Forsætisráðuneytið,	2004;	Velferðarráðuneytið,	2015;	VR,	

e.d.).				

1.3.3 Fagleg	sjálfsmynd	og	hefðbundin	kvennastörf	

Sjálfsmynd	fólks	er	oft	að	hluta	til	byggð	á	því	sem	það	hefur	afrekað	í	námi	og	starfi	og	

geta	þau	störf	sem	fólk	sinnir	haft	áhrif	á	sjálfsmynd	þeirra,	en	menntun	ýtir	undir	sjálfsálit	

kvenna	(Blustein,	2006;	Hossain	og	Tisdell,	2005).	Eitt	af	því	sem	er	mikilvægur	þáttur	í	

faglegri	sjálfsmynd	fólks	er	að	það	upplifi	að	það	tilheyri	starfsstétt.	Sjálfsálit	fólks	hefur	

áhrif	á	faglega	sjálfsmynd	þeirra	og	þættir	líkt	og	hæfni,	þjálfun	í	starfi,	menntun,	ábyrgð,	

þekking,	 reynsla	og	viðhorf	 samfélagsins	geta	haft	áhrif	á	það.	Viðurkennt	hlutverk	og	

staða	 geta	 líka	 haft	 töluverð	 áhrif	 á	 faglega	 sjálfsmynd	 viðkomandi	 sem	 og	 fyrir	

starfsstéttir.	Fagleg	sjálfsmynd	er	breytileg	og	þróast	með	einstaklingi	(Cable	og	Miller,	

2008).	Bandura	telur	að	viðhorf	fólks	til	sjálfs	sín	geti	haft	áhrif	á	það	í	hverju	það	nær	

árangri	og	hvað	það	ákveður	að	taka	sér	fyrir	hendur.	Þegar	fólk	stendur	frammi	fyrir	því	

að	þurfa	að	ákveða	hvaða	nám	skal	fara	í	eða	hvaða	stefnu	á	að	taka	á	starfsferli	er	gott	

sjálfstraust	mikilvægt	og	þá	sérstaklega	til	að	komast	yfir	vandamál	eða	áskoranir	sem	

gætu	 komið	 upp	 (Bandura,	 1977;	 Bandura,	 1997;	 Pajares,	 1996).	 Ef	 fólk	 er	með	 góða	
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sjálfsmynd	eru	meiri	líkur	á	því	að	það	velji	sér	starf	í	tengslum	við	áhugasvið	frekar	en	í	

tengslum	við	það	hvernig	starf	hentar	með	fjölskyldulífi	(Betz,	1994).		

Donald	Super	kom	fram	með	lífsskeiðakenninguna	(e.	 life	span	theory)	og	hefur	sú	

kenning	verið	mikið	notuð	víða	um	heim	(Herr,	1997).	Hann	talar	um	að	starfsferill	fólks	

mótist	snemma	á	þeirra	æviskeiði	og	hefur	að	geyma	öll	viðfangsefni	sem	það	hefur	glímt	

við	í	ólíkum	hlutverkum	á	ævinni	(Super	o.fl.,	1957;	Super,	1990).	Super	leggur	áherslu	á	

sjálfsmyndina	(e.	self–concept)	en	í	kenningu	hans	breytist	sjálfsmyndin	yfir	tíma,	og	er	

samblanda	af	líffræðilegum	einkennum,	félagslegum	hlutverkum	og	mat	einstaklings	á	því	

hvernig	aðrir	bregðast	við	honum	(Super,	1990).	Super	talar	um	að	það	séu	fimm	lífsstig	

sem	einstaklingur	fer	í	gegnum	varðandi	ákvarðanir	sem	teknar	eru	í	tengslum	við	náms-	

og	starfsval.	Þau	lífsstig	sem	geta	átt	við	þann	hóp	kvenna	sem	er	til	umfjöllunar	hér	eru	

að	koma	sér	fyrir	(e.	establishment)	sem	er	á	aldursbilinu	25–45	ára	og	halda	sér	við	(e.	

maintenance)	 sem	 er	 á	 aldursbilinu	 45–65	 ára.	 Flestar	 konurnar	 sem	 tóku	 þátt	 í	

rannsókninni	ef	ekki	allar,	eru	í	kringum	miðjan	aldur	og	eru	líklega	á	stiginu	að	halda	sér	

við	frá	aldrinum	45–65	ára.	Einstaklingar	sem	eru	á	stiginu	að	halda	sér	við	eru	búnir	að	

koma	 sér	 vel	 fyrir	 í	 starfi	 en	 gætu	 viljað	 aukna	 þekkingu	 sem	 getur	 t.d.	 verið	 í	 formi	

símenntunar	eða	endurmenntunar	sem	styrkir	stöðu	kvennanna	á	vinnumarkaði	og	veitir	

viðurkenningu.	Á	þessu	stigi	koma	líka	fram	nýjar	hugmyndir	eða	leiðir	í	starfi	en	þess	er	

ekki	 krafist	 á	öllum	starfssviðum.	Einnig	 vilja	einstaklingar	á	þessu	 stigi	 viðhalda	þeirri	

þekkingu	og	stöðu	sem	þeir	hafa	náð	sér	í	og	nám	gæti	verið	liður	í	því	að	styrkja	stöðu	

einstaklinga	líkt	og	á	við	þær	konur	sem	rannsóknin	snýr	að.	Hjá	mörgum	kemur	upp	sú	

hugsun	að	það	fari	að	styttast	í	að	þeir	þurfi	að	hætta	að	vinna	og	því	gæti	verið	meiri	

metnaður	í	að	halda	sér	við	á	vinnumarkaði	t.d.	með	aukinni	menntun.	Þetta	líffstig	passar	

vel	 við	þann	hóp	 kvenna	 sem	hefur	 verið	 í	 starfi	 á	 sama	vettvangi	 í	 einhvern	 tíma	og	

ákveður	svo	að	sækja	sér	frekari	menntunar	líkt	og	sá	hópur	kvenna	sem	verið	er	að	skoða	

hér.	Það	eru	konur	sem	hófu	félagsliðanám	eftir	að	hafa	sinnt	margvíslegu	starfi	m.a.	á	

sviði	umönnunar	og	ákváðu	að	sækja	sér	frekari	þekkingu	á	því	sviði	(Super,	1957;	Super,	

1980;	Super,	1990).		

Líkt	og	fram	hefur	komið	starfa	félagsliðar	meðal	annars	á	sviði	umönnunar	og	getur	

starf	á	þeim	vettvangi	bæði	verið	líkamlega	og	andlega	krefjandi	(Secrest,	Iorio	og	Martz,	

2005).	Meirihluti	þeirra	sem	sinna	umönnunarstörfum	eru	konur	(Blustein,	2006)	og	hafa	
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þær	verið	stór	hluti	vinnuafls	í	umönnunar-	og	þjónustustörfum	hérlendis	á	opinberum	

vettvangi	(Katrín	Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	2015;	Þingskjal	nr.	701/2015–

2016).	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 að	 árið	 2017	 var	 starfandi	 þjónustu-,	 verslunar-	 og	

skrifstofufólk	 hérlendis	 að	 meirihluta	 konur	 (Hagstofa	 Íslands,	 2017b)	 og	 skv.	 skýrslu	

velferðarráðuneytisins	 eru	 konur	 95%	 þeirra	 sem	 sinna	 umönnun	 í	 öldrunarþjónustu	

(Katín	Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	2015).	

Hérlendis	 var	 rannsakað	 ójafnræði	 í	 vinnuálagi	 og	 líðan	 kvenna	 sem	 sinntu	

öldrunarþjónustu.	 Stærsti	 hluti	 þátttakenda	 voru	 ófaglærðar	 konur	 í	 umönnun.	

Niðurstöður	 bentu	 til	 þess	 að	 sjúkraliðum	 og	 ófaglærðu	 starfsfólki	 í	 umönnun	 fannst	

starfið	 líkamlega	 erfiðara	 heldur	 en	 hjúkrunarfræðingum.	 Vellíðan,	 bæði	 líkamleg	 og	

andleg	var	betri	hjá	hjúkrunarfræðingum	og	fannst	ófaglærðu	starfsfólki	starfið	einhæfara	

heldur	 en	 hjúkrunarfræðingum	 (Hólmfríður	 K.	 Gunnarsdóttir,	 Kristinn	 Tómasson	 og	

Guðbjörg	 Linda	 Rafnsdóttir,	 2004).	 Önnur	 rannsókn	 á	 hjúkrunaraðstoðarmönnum	 þar	

sem	þátttakendur	voru	konur	og	 flestar	þeirra	höfðu	 litla	 formlega	menntun,	sýndi	að	

álag	í	starfi	yki	líkur	á	andlegum	vandkvæðum.	Álagið	gæti	t.d.	falist	í	því	að	vinna	langa	

vinnutíma,	 taka	 aukavaktir	 og	 vera	 með	 langa	 vinnuviku	 (Geiger-Brown,	 Muntaner,	

Lipscomb	og	Trinkoff,	2004).		

Hefðbundin	 kvennastörf	 eru	 oftast	 lægra	 launuð	 en	 störf	 karla	 og	 má	 þar	 nefna	

umönnunarstörf	 (Betz,	 2005;	 Bayard,	Hellerstein,	Neumark	og	 Troske,	 2003).	 Þar	 sem	

starf	 félagsliða	 fellur	 undir	 umönnunarstörf	 verður	 hér	 aðeins	 fjallað	 um	 kynbundinn	

launamun.	Það	eru	vísbendingar	um	að	aðgreining	starfa	í	karla-	og	kvennastörf	hafi	mikið	

að	segja	um	kynbundinn	launamun	líkt	og	fram	kom	hér	að	ofan	(Þorgerður	Einarsdóttir,	

2006).	Jafn	réttur	og	jöfn	staða	kvenna	og	karla	er	tryggð	hér	á	landi	skv.	lögum	um	jafna	

stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	nr.	10/2008.	Hérlendis	er	þó	meiri	launamunur	milli	

kynjanna	og	meiri	kynjaskipting	á	vinnumarkaði	heldur	en	á	öðrum	Norðurlöndum	(Lilja	

Mósesdóttir,	Andrea	G.	Dofradóttir,	Þorgerður	Einarsdóttir,	Kristjana	Stella	Blöndal,	Einar	

Mar	Þórðarson	og	Sigurbjörg	Ásgeirsdóttir,	2006).	Þó	breytingar	hafi	orðið	til	batnaðar	er	

enn	launamunur	milli	kynjanna	og	karlar	hafa	verið	í	gegnum	tíðina	með	hærri	laun	en	

konur	 (Anna	 Borgþórsdóttir	 Olsen,	 Halldóra	 Gunnarsdóttir	 og	 Ragna	 B.	 Garðarsdóttir,	

2010;	Forsætisráðuneytið,	2004;	Nadler,	Voyles,	Cocke	og	Lowery,	2016).	Auk	þess	eru	

karlar	sem	eru	í	launahærri	störfum	með	meiri	aukagreiðslur	heldur	en	konur	(VR,	e.d.).		
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Kynbundinn	launamunur	hefur	verið	tengdur	aldri	og	er	meiri	hjá	þeim	sem	eru	eldri	

(Velferðarráðuneytið,	2015).	Í	rannsókn	Capacent	og	félagsmálaráðuneytisins	kom	fram	

að	launamunur	kynjanna	væri	minnstur	hjá	stjórnendum	og	heildarlaun	kvenna	þar	92%	

af	heildarlaunum	karla.	Munurinn	var	meiri	í	afgreiðslu-	og	þjónustustörfum	en	þar	voru	

heildarlaun	kvenna	55%	af	heildarlaunum	karla	(Félagsmálaráðuneytið,	2006).		

Það	 hafa	 komið	 fram	 ýmsar	 skýringar	 varðandi	 launamun	 kynjanna.	 Samkvæmt	

rannsókn	 Hagstofunnar	 á	 launamun	 kynjanna	 kemur	 fram	 að	 kynbundin	 launamunur	

hefur	verið	tengdur	við	kynbundin	vinnumarkað	og	er	þá	talað	um	að	nám-	og	starfsval	

kynjanna	hafi	mikið	að	segja	í	því	samhengi	(Velferðarráðuneytið,	2015).	Karlin,	England	

og	Richardson	(2002)	sýndu	fram	á	þær	niðurstöður	í	rannsókn	sinni	að	störf	sem	eru	með	

hærra	hlutfall	kvenna	á	einhverjum	tímapunkti	eru	með	hægari	hækkun	launa	í	einhvern	

tíma	 á	 eftir	 fyrir	 bæði	 kynin.	Nýleg	 dönsk	 rannsókn	 gefur	 til	 kynna	 að	 sá	 launamunur	

kynjanna	sem	er	enn	til	staðar	sé	í	tengslum	við	barneignir.	Það	að	eignast	barn	býr	til	bil	

milli	launaþróunar	hjá	konum	og	körlum,	en	þessar	upplýsingar	eru	byggðar	á	gögnum	frá	

árunum	1980	-	2013	(Kleven,	Landais	og	Søgaard,	2018).		

Í	þessum	kafla	var	fjallað	um	starfsferil	kvenna	með	litla	formlega	menntun,	þar	sem	

áhersla	var	 lögð	á	 trú	á	eigin	getu,	hindrandi	þætti	á	 starfsferilsþróun	kvenna,	 faglega	

sjálfsmynd	og	 hefðbundin	 kvennastörf	 og	 fjallað	 um	kynbundinn	 launamun.	Hér	 næst	

verður	 gerð	 grein	 fyrir	 markmiðum	 rannsóknarinnar	 og	 farið	 yfir	 þær	

rannsóknarspurningar	sem	hafðar	voru	að	leiðarljósi	í	þessu	verkefni.		

1.4 Rannsóknarspurningar	
Stétt	 félagsliða	hefur	ekki	verið	 rannsökuð	mikið	hérlendis	en	Auður	 Jónsdóttir	 (2012)	

gerði	rannsókn	á	leikskólaliðum	líkt	og	kom	fram	hér	ofar.	Í	ljós	kom	að	einstaklingar	skildu	

betur	tilgang	námsins	að	því	loknu,	upplifðu	að	þeir	hefðu	meiri	hæfni	í	starfi	og	væru	nú	

hluti	 af	 viðurkenndri	 starfsstétt.	 Brottfall	 úr	 námi	 er	 meira	 hérlendis	 en	 á	

Norðurlöndunum	auk	þess	sem	aðsókn	að	starfsnámsbrautum	er	einnig	minni,	bæði	á	

styttri	og	lengri	brautir	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2000).	Í	umfjöllun	hér	að	ofan	var	farið	

yfir	nám	félagsliða	sem	er	starfsnám	og	miðar	að	því	að	styrkja	og	auka	þekkingu	og	hæfni	

einstaklinga	sem	starfa	eða	vilja	starfa	í	félagsþjónustu	eða	á	uppeldisstofnunum.	Námið	

á	að	undirbúa	 fólk	undir	 starfið	og	gera	það	hæfara	 til	að	sinna	því.	Verkefni	 starfsins	

felast	að	miklu	leyti	í	því	að	sinna	umönnun	og	aðstoða	einstaklinga	við	daglegar	athafnir	
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(Borgarholtsskóli,	e.d.-b;	Félag	 íslenskra	félagsliða,	e.d.-a).	Þrátt	fyrir	að	félagsliðar	hafi	

sótt	um	lögverndað	starfsheiti	hefur	það	ekki	enn	gengið	í	gegn	og	finnst	félagsliðum	eins	

og	þeir	fái	ekki	þá	virðingu	sem	þeir	eiga	skilið	(Félag	íslenskra	félagsliða,	2016a).	Í	ljósi	

stöðunnar	verða	viðhorf	félagsliða	til	starfs	síns	skoðuð.	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	skoða	viðhorf	félagsliða	til	starfs	síns	og	félagsliða-

námsins,	forsendur	þess	að	hafa	farið	í	námið	og	hvernig	fagleg	sjálfsmynd	var	að	námi	

loknu.	 Auk	 þess	 var	 skoðað	 hvernig	 þessum	 hópi	 kvenna	 hefur	 gengið	 að	 sameina	

fjölskylduábyrgð	og	starf.	Líkt	og	komið	hefur	 fram	velja	sumar	konur	frekar	störf	sem	

henta	vel	með	fjölskylduábyrgð	og	eru	það	oft	hefðbundin	kvennastörf	(Betz,	2005).	Þær	

rannsóknarspurningar	sem	leitast	verður	við	að	svara	hér	og	eru	í	samræmi	við	markmið	

rannsóknarinnar	eru:	

• Hvaða	reynslu	hafa	félagsliðar	af	félagsliðanáminu	og	hvernig	var	upplifun	í	starfi	

að	námi	loknu?	

• Hvert	er	viðhorf	félagsliða	til	starfs	síns?	

• Hvernig	gengur	að	sameina	fjölskylduábyrgð	og	starf?		

	

	

	

	



26	

2 Aðferð	
Í	þessari	rannsókn	var	stuðst	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	(e.	qualitative	research).	Í	

eigindlegum	 rannsóknum	 er	 leitast	 við	 að	 fá	 fram	 túlkun	 eða	 upplifun	 einstaklinga	

(Creswell,	2012)	og	fá	það	til	að	leggja	merkingu	í	reynslu	sína	(Hennink,	Hutter	og	Bailey,	

2011;	 Kvale,	 1996;	 Kvale	 og	 Brinkmann,	 2009;	 Taylor	 og	 Bogdan,	 1998;	 Þórólfur	

Þórlindsson	og	Þorlákur	Karlsson,	1996).	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	skoða	viðhorf	

félagsliða	til	starfs	síns	og	félagsliðnámsins	og	var	því	ákveðið	að	styðjast	við	eigindlega	

aðferð	(Creswell,	2012).	Notast	var	við	 fyrirbærafræði	 (e.	phenomenology),	sem	er	ein	

aðferð	 í	 eigindlegri	 aðferðafræði.	 Í	 fyrirbærafræðilegri	 rannsókn	er	 áhersla	 á	 að	 koma	

auga	á	þemu	úr	daglegu	lífi	einstaklinga	skoðað	út	frá	sjónarhorni	þeirra.	Auk	þess	veitir	

þessi	 tegund	rannsóknar	 innsýn	 í	upplifun	á	 reynslu	 fólks	á	ákveðnu	 fyrirbæri.	Hér	var	

ætlunin	að	ná	fram	viðhorfi	og	reynslu	félagsliða	út	frá	þeirra	sjónarhorni	og	því	stuðst	

við	þessa	tegund	rannsóknar	(Kvale	og	Brinkmann,	2009;	Taylor	og	Bogdan,	1998;	Kvale,	

1996).	Stuðst	var	við	opin	einstaklingsviðtöl	(e.	in-depth	interview)	við	gagnasöfnun	en	þá	

er	 gagna	 aflað	 hjá	 þátttakanda	 þar	 sem	 rannsakandi	 og	 þátttakandi	 ræða	 sérstakt	

viðfangsefni.	Tilgangur	rannsakandans	er	að	fá	innsýn	í	tiltekið	viðfangsefni	með	notkun	

viðtalsramma	sér	til	stuðnings.	Í	opnum	einstaklingsviðtölum	er	það	þátttakandinn	sem	

er	 að	 deila	 sögu	 sinni	 og	 hlutverk	 rannsakanda	 er	 að	 fá	 fram	 túlkun	 og	 skilning	

þátttakanda	 (Hennink,	Hutter	og	Bailey,	 2011;	 Kvale,	 1996)	 líkt	 og	 reynt	 var	 að	 gera	 í	

viðtölunum	við	félagsliðana.		

Hér	 á	 eftir	 verður	 sagt	 nánar	 frá	 framkvæmd	 rannsóknarinnar.	 Fjallað	 verður	 um	

þátttakendur	 rannsóknarinnar,	 gagnaöflun	 og	 greiningu	 gagna	 og	 siðferðileg	 álitamál.	

	 	

2.1 Þátttakendur	
Við	 val	 á	 þátttakendum	 var	 stuðst	 við	 markmiðsúrtak	 (e.	 purposive	 sample).		

Markmiðsúrtak	 er	 notað	 í	 rannsóknum	 þegar	 þarf	 að	 velja	 þátttakendur	 sem	 henta	

markmiði	rannsóknar	(Esterberg,	2002;	Þórólfur	Þórlindsson	og	Þorlákur	Karlsson,	1996).	

Rannsóknin	 beindist	 að	 félagsliðum	 og	 var	 leitað	 til	 kvenna	 sem	 höfðu	 lokið	

félagsliðanámi	 og	 voru	 virkar	 á	 vinnumarkaði	 þar	 sem	 það	 var	 eitt	 af	 markmiðum	

rannsóknarinnar	 að	 fá	 fram	 viðhorf	 og	 upplifun	 félagsliða	 gagnvart	 námi	 og	 starfi.	 Sá	

hópur	kvenna	sem	hefur	lokið	félagsliðamenntun	og	sótti	sér	hana	í	kringum	miðjan	aldur	
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eftir	 að	 hafa	 verið	 í	 langan	 tíma	 á	 vinnumarkaði	 verður	 til	 umfjöllunar	 hér.	 Flestar	

kvennanna	voru	með	litla	formlega	menntun	áður	en	farið	var	í	námið.		

Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	sjö	konur	á	aldrinum	48	ára	til	65	ára.	Allar	konurnar	

voru	búnar	að	vera	á	vinnumarkaði	áður	en	þær	fóru	í	félagsliðanámið	þó	mislengi.	Hér	

verður	greint	frá	þeim	konum	sem	tekin	voru	viðtöl	við.	Þeim	hefur	verið	gefin	gervinöfn	

til	þess	að	gæta	nafnleyndar	og	tryggja	trúnað	við	þátttakendur	þannig	ekki	sé	hægt	að	

rekja	upplýsingar	til	þeirra.		

Jóna	Ingólfsdóttir	er	á	sextugsaldri.	Hún	starfar	á	öldrunarheimili.	Hún	hefur	starfað	

þar	 í	 langan	tíma	og	fór	 í	félagsliðanámið	þegar	hún	var	búin	að	vera	á	vinnumarkaði	 í	

langan	 tíma.	 Jóna	 byrjaði	 í	 námi	 á	 framhaldsskólastigi	 og	 hefur	 lokið	 ýmsum	

símenntunarnámskeiðum	auk	þess	að	hafa	klárað	félagsliðanámið	innan	framhaldsskóla	

á	tímabilinu	2008-2014.		

Brynja	 Friðriksdóttir	 er	 á	 sjötugsaldri.	 Hún	 starfar	 á	 heimili	 fyrir	 einstaklinga	með	

fötlun	og	hefur	starfað	þar	undanfarin	ár.	Hún	hefur	margra	ára	reynslu	af	umönnun	á	

mismunandi	 starfsvettvangi.	 Hún	 fór	 í	 félagsliðanámið	 þegar	 hún	 var	 búin	 að	 vera	 á	

vinnumarkaði	 í	 langan	 tíma.	 Brynja	 hefur	 lokið	 kvennaskóla	 auk	 þess	 að	 hafa	 klárað	

félagsliðanámið	innan	framhaldsskóla	á	tímabilinu	2008-2014.						

Guðný	 Pétursdóttir	 er	 á	 fimmtugsaldri.	 Hún	 starfar	 innan	 skólakerfisins	 og	

félagsþjónustunnar.	Hún	fór	í	félagsliðanámið	þegar	hún	var	búin	að	vera	á	vinnumarkaði	

í	langan	tíma.	Guðný	hefur	lokið	námi	á	framhaldsskólastigi	og	verið	í	námi	á	háskólastigi	

auk	þess	að	hafa	klárað	félagsliðanámið	innan	framhaldsskóla	á	tímabilinu	2008-2014.					

Alma	 Sigurjónsdóttir	 er	 á	 sjötugsaldri.	 Hún	 starfar	 á	 sjúkrahúsi	 og	 hefur	 sinnt	

umönnunarstörfum	í	langan	tíma.	Hún	fór	í	félagsliðanámið	þegar	hún	var	búin	að	vera	á	

vinnumarkaði	 í	 langan	 tíma.	 Alma	 lauk	 gagnfræðaskóla	 auk	 þess	 að	 hafa	 klárað	

félagsliðanámið	innan	framhaldsskóla	á	tímabilinu	2008-2014.						

Fríða	Friðriksdóttir	er	á	sjötugsaldri.	Hún	starfar	innan	félagsþjónustunnar.	Hún	fór	í	

félagsliðanámið	þegar	hún	var	búin	að	vera	á	vinnumarkaði	í	langan	tíma.	Fríða	byrjaði	í	

námi	á	framhaldsskólastigi	auk	þess	að	hafa	klárað	félagsliðanámið	innan	framhaldsskóla	

á	tímabilinu	2008-2014.				
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Elva		er	á	sextugsaldri.	Hún	starfar	á	öldrunarheimili.	Hún	fór	í	félagsliðanámið	þegar	

hún	 var	 búin	 að	 vera	 á	 vinnumarkaði	 í	 langan	 tíma.	 Elva	 byrjaði	 í	 námi	 á	

framhaldsskólastigi	 auk	 þess	 að	 hafa	 klárað	 félagsliðanámið	 á	 símenntunarstöð	 á	

tímabilinu	2007-2015.				

Selma	 Tryggvadóttir	 er	 á	 sextugsaldri.	 Hún	 starfar	 á	 öldrunarheimili.	 Hún	 fór	 í	

félagsliðanámið	þegar	hún	var	búin	að	 vera	á	 vinnumarkaði	 í	 langan	 tíma.	 Selma	 lauk	

gagnfræðaskóla	auk	þess	að	hafa	klárað	félagsliðanámið	á	símenntunarstöð	á	tímabilinu	

2007-2015.					

Konurnar	eiga	það	sameiginlegt	að	vera	með	fjölskyldu	og	hafa	alið	upp	börn.		

2.2 Gagnaöflun	og	greining	gagna	

Viðtöl	við	þátttakendur	voru	tekin	árið	2017	á	tímabilinu	22.	mars	fram	til	3.	ágúst.	Haft	

var	samband	við	þátttakendur	og	leist	þeim	vel	á	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	Talað	var	

við	þátttakendur	símleiðis	þar	sem	tilgangur	og	efni	rannsóknarinnar	var	kynnt.	Þar	næst	

var	 ákveðin	 stað-	 og	 tímasetning	 sem	 hentaði	 þátttakendum.	 Viðtölin	 fóru	 fram	 á	

mismunandi	stöðum	eftir	hentugleika	þátttakenda	en	allir	staðir	hafa	það	sameiginlegt	

að	veita	næði	þar	sem	þátttakandi	gat	tjáð	sig.	Viðtölin	voru	tekin	upp	með	upptökuforriti	

í	síma	með	samþykki	þátttakenda	og	voru	síðan	afrituð.	Lengd	viðtalanna	var	mismunandi	

en	voru	þau	á	bilinu	20	til	80	mínútur.	Þátttakendum	var	kynnt	í	byrjun	viðtals	að	fyllsta	

trúnaðar	yrði	gætt	og	þeir	gætu	hætt	rannsókninni	hvenær	sem	væri.						

Líkt	og	kemur	fram	hér	að	ofan	voru	tekin	opin	einstaklingsviðtöl	þar	sem	stuðst	var	

við	viðtalsramma	(sjá	viðauka	1)	en	einnig	var	þátttakendum	leyft	að	tjá	sig	að	vild.	Reynt	

var	 að	 hafa	 viðtalsrammann	 sem	 mest	 uppbyggðan	 af	 opnum	 spurningum.	

Viðtalsramminn	var	samansettur	af	spurningum	sem	tengjast	viðfangsefni	rannsóknar	og	

rannsóknarspurningum	sem	stuðst	 er	 við	hér	 (Hennink,	Hutter	og	Bailey,	 2011;	Kvale,	

1996).	Ramminn	skiptist	í	fjóra	flokka	sem	eru	bakgrunnsspurningar,	félagsliðanám,	starf	

félagsliða	 og	 fjölskylduábyrgð.	 Fjórar	 til	 fimm	 spurningar	 voru	 í	 hverjum	 flokki.	 Í	

bakgrunnsspurningunum	var	reynt	að	fá	fram	upplýsingar	um	bakgrunn	viðkomandi,	um	

fjölskylduhagi,		starf	sem	viðkomandi	var	í,	námi	sem	þátttakandi	hafði	lokið	auk	annarra	

upplýsinga	 sem	 þátttakandi	 vildi	 koma	 á	 framfæri.	 Í	 næsta	 flokki	 var	 spurt	 út	 í	

félagsliðanámið	og	reynt	að	fá	fram	hvers	vegna	viðkomandi	fór	 í	námið,	væntingar	til	

námsins,	upplifun	af	námi	og	trú	á	eigin	getu	varðandi	námið.	Í	þriðja	flokki	var	spurt	um	
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starf	 félagsliða	 þar	 sem	 reynt	 var	 að	 fá	 fram	 hvernig	 þátttakandi	 skilgreindi	 starf	

félagsliða,	hvernig	viðkomanda	fannst	að	starfa	sem	félagsliði,	hvernig	var	í	starfi	eftir	að	

félagsliðanámi	 lauk	og	hvort	munur	væri	 í	starfi	 fyrir	og	eftir	að	náminu	 lauk.	 Í	síðasta	

flokknum	um	fjölskylduábyrgð	var	reynt	að	fá	fram	hvernig	starf	félagsliða	hentaði	með	

fjölskyldulífi,	hvernig	gengi	að	sameina	fjölskylduábyrgð	og	starf	og	hvort	að	viðkomandi	

upplifði	einhverjar	hindranir	í	starfi	eða	námi	í	tengslum	við	fjölskylduábyrgð.	Að	lokum	

voru	þátttakendur	spurðir	hvort	það	væri	eitthvað	sem	þeir	vildu	bæta	við	eða	koma	á	

framfæri.	Þátttakendur	fengu	að	tjá	sig	að	vild	og	kláruðust	viðtölin	þegar	hver	og	einn	

þátttakandi	hafði	ekki	frá	meiru	að	segja.		

Við	 greiningu	 gagnanna	 var	 stuðst	 við	 greingingaraðferð	 grundaðrar	 kenningar	 (e.	

grounded	theory)	en	þá	er	rannsakandi	að	afla	sér	gagna	til	þess	að	þróa	kenningu	frá	

byrjun	rannsóknarinnar.	Byrjað	var	að	safna	gögnum	með	viðtölum	sem	tekin	voru	upp.	

Gögnin	voru	afrituð	og	hugleiðingar	skrifaðar	niður	og	athugasemdir	um	hvað	átti	sér	stað	

í	viðtalinu.	Þar	sem	ætlunin	var	að	fá	fram	reynslu	og	viðhorf	félagsliða	og	hvers	vegna	

þeir	 ákváðu	 að	 fara	 í	 félagsliðanám	 var	 ákveðið	 að	 styðjast	 við	 aðferðir	 grundaðrar	

kenningar	(Charmaz,	2006).		

Samkvæmt	aðferðafræði	grundaðrar	kenningar	eru	gögnin	greind	með	því	að	nota	

kóðun.	Í	kóðun	eru	gögnin	flokkuð	og	eru	að	minnsta	kosti	tvö	megin	skref.	Fyrsta	skrefið	

er	opin	kóðun	(e.	inital	coding).	Í	opinni	kóðun	voru	gögnin	lesin	vel	yfir	og	var	markmiðið	

að	vera	opin	fyrir	hvernig	hægt	væri	að	túlka	gögnin	og	mikilvægt	að	hafa	ekki	fyrirfram	

ákveðnar	 hugmyndir	 um	 hvað	 gögnin	 leiddu	 í	 ljós.	 Rannsakandi	 var	með	 opinn	 huga,	

skráði	hjá	sér	og	fór	vel	yfir	viðtölin.	Gögnin	voru	lesin	vel	yfir	og	yfirfarin	aftur.	Huga	þurfti	

vel	að	mismunandi	greiningu	á	gögnunum	og	finna	kóða	sem	hentaði	best	því	viðfangsefni	

sem	verið	var	að	vinna	með.	Gögnin	voru	kóðuð	línu	fyrir	línu	(e.	line-by-line	coding)	þar	

sem	það	getur	hjálpað	til	við	að	brjóta	gögnin	niður	í	þætti,	finna	hugtök,	þemu	og	bera	

saman	gögn	(Charmaz,	2006;	Hennink,	Hutter	og	Bailey,	2011).	Á	þessu	stigi	fóru	að	koma	

fram	áhugaverð	mynstur	eða	þemu.	

	Annað	megin	skrefið	er	markviss	kóðun	(e.	focused	coding).	Í	markvissri	kóðun	var	

verið	að	nota	mikilvægustu	kóðana	eða	þá	sem	komu	oftast	 fyrir	 til	að	 fara	 í	gegnum,	

greina	og	samþætta	mikið	af	gögnum.	Það	þarf	að	ákveða	hvaða	opnu	kóða	er	best	að	

nota	og	flokka	gögnin	nákvæmlega	í	heild	sinni.	Gögnin	voru	skoðuð	út	frá	þemum	sem	



30	

komu	fram	í	opnu	kóðuninni.	Farið	var	yfir	gögnin	og	reynt	að	koma	auga	á	efni	eða	atriði	

sem	höfðu	tengsl	við	þemað	sem	greint	var	í	opnu	kóðuninni.	Meðan	á	rannsókninni	stóð	

voru	skrifuð	greiningarblöð.	Þegar	markvissa	kóðunin	var	komin	vel	á	veg	var	hægt	að	

greina	þemu	og	undirflokka	sem	notast	var	við.	Notast	var	við	þemu	eða	kóðunarflokka	

til	 þess	 að	 vísa	 til	 skoðunar,	 hugmyndar,	 vandamáls	 eða	 fyrirsagnar	 (Charmaz,	 2006;	

Hennink,	Hutter	og	Bailey,	2011).	Þegar	búið	var	að	greina	og	vinna	með	viðtölin	og	fara	

vel	 yfir	 öll	 gögn	 var	 þeim	 fargað	 til	 þess	 að	 gæta	 fyllsta	 trúnaðar	 við	 þátttakendur	

rannsóknarinnar.				

2.3 Siðferðileg	málefni	
Rannsóknin	 var	 tilkynnt	 til	 Persónuverndar	en	 samkvæmt	 lögum	um	persónuvernd	og	

meðferð	persónuupplýsinga	nr.	77/2000		sem	voru	í	gildi	meðan	gagnasöfnun	fór	fram	þá	

átti	að	tilkynna	til	Persónuverndar	þegar	unnið	var	með	persónuupplýsingar.		

Þátttakendur	samþykktu	að	taka	þátt	í	rannsókninni	og	var	þeim	tilkynnt	að	þeir	gætu	

hætt	 í	 rannsókninni	 hvenær	 sem	 er	 og	 voru	 þeim	 gefin	 gervinöfn	 til	 að	 gæta	 fyllsta	

trúnaðar	 líkt	 og	 tekið	 er	 fram	 hér	 að	 framan.	 Rannsakandi	 kynnti	 sig	 fyrir	 öllum	

þátttakendum	í	upphafi	viðtals	sem	og	var	tilgangi	og	markmið	rannsóknarinnar	kynnt.	

Þátttakendur	skrifuðu	undir	trúnaðaryfirlýsingu	þar	sem	kemur	m.a.	fram	að	rannsakandi	

heiti	fyllsta	trúnaði	og	tryggt	að	ekki	sé	hægt	að	rekja	upplýsingar	til	einstaklinga.	Þegar	

vinnslu	rannsóknarinnar	var	lokið	var	öllum	gögnum	eytt.	

Í	 eigindlegum	 rannsóknum	 er	 rannsakandi	 að	 fá	 fram	 viðhorf	 og	 öðlast	 skilning	

þátttakenda	en	það	krefst	þess	að	rannsakandi	vinni	sér	traust	þátttakenda	og	þurfa	þeir	

að	geta	treyst	því	að	rannsakandi	sýni	þeim	trúnað.	Það	er	mikilvægt	að	rannsakandi	gæti	

hlutleysis	eins	mikið	og	hægt	er	og	að	fordómar,	fyrirfram	ákveðnar	hugmyndir,	viðhorf	

eða	gildi	rannsakandans	hafi	ekki	áhrif	á	rannsóknina	(Hennink,	Hutter	og	Bailey,	2011).	

Við	vinnslu	rannsóknarinnar	lagði	rannsakandi	sig	allan	fram	við	að	setja	eigin	viðhorf	til	

hliðar	og	 sýndi	þátttakendum	virðingu	auk	þess	gætti	 rannsakandi	 fyllsta	 trúnaðar	við	

þátttakendur.	
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3 Niðurstöður		
Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 skoða	 viðhorf	 félagsliða	 til	 starfs	 síns	 og	 félagsliða-	

námsins,	forsendur	þess	að	hafa	farið	í	námið	og	hvernig	fagleg	sjálfsmynd	þeirra	var	að	

námi	 loknu.	 Auk	 þess	 var	 rannsakað	 hvernig	 konunum	 hefur	 gengið	 að	 sameina	

fjölskylduábyrgð	og	starf.	Hér	að	ofan	hefur	verið	fjallað	um	félagsliða	og	menntun	þeirra.	

Auk	þess	hefur	 verið	 farið	 yfir	 starfsferil	 kvenna	með	 litla	 formlega	menntun	þar	 sem	

komu	fram	ýmsir	þættir	sem	geta	haft	áhrif	á	starfsferil	kvenna.		

Hér	á	eftir	verður	gerð	grein	 fyrir	niðurstöðum	úr	viðtölum	sem	tekin	voru	við	sjö	

kvenkyns	 félagsliða.	 Niðurstöðunum	 er	 skipt	 í	 þrjá	 kafla	 sem	 taka	 mið	 af	 þeim	

rannsóknarspurningum	 sem	 stuðst	 var	 við.	 Í	 hverjum	 kafla	 er	 svo	 farið	 yfir	 þau	

meginþemu	sem	komu	fram	og	eru	þau	kynnt	í	upphafi	hvers	kafla.	Kaflarnir	eru:	Reynsla	

af	félagsliðanámi,	viðhorf	og	líðan	félagsliða	í	starfi	og	fjölskylduábyrgð	og	starf.		

3.1 Reynsla	af	félagsliðanámi	
Þó	 reynsla	 kvennanna	 af	 félagsliðanáminu	 hafi	 verið	 mismunandi	 áttu	 þær	 allar	 það	

sameiginlegt	að	þeim	fannst	námið	nytsamlegt	og	var	engin	eftirsjá	að	hafa	farið	í	það.	Í	

þessum	kafla	verður	farið	nánar	yfir	þær	niðurstöður	sem	tengdust	reynslu	kvennanna	af	

félagsliðanáminu.	Kaflanum	er	skipt	niður	í	fjóra	undirkafla	þar	sem	farið	er	yfir	þau	fjögur	

meginþemu	sem	komu	fram.	Fyrst	er	það	hvati	til	náms,	vinnufélagar	og	vinkonur	en	þar	

er	fjallað	um	forsendur	kvennanna	fyrir	að	hafa	ákveðið	að	fara	í	nám.	Annað	þemað	er	

lítil	trú	á	eigin	getu	þar	sem	farið	er	yfir	þá	hindrandi	þætti	sem	höfðu	áhrif	á	konurnar	

varðandi	nám.	Þriðja	meginþemað	er	fróðleiksþorsti	og	meiri	hæfni	og	þá	er	fjallað	um	

væntingar	kvennanna	til	námsins.	Fjórða	er	síðan	skemmtilegt,	áhugavert	og	fræðandi	

nám	en	þar	er	fjallað	um	upplifun	kvennanna	af	náminu.	

3.1.1 Hvati	til	náms,	vinnufélagar	og	vinkonur	

Forsendur	kvennanna	fyrir	að	hafa	ákveðið	að	skrá	sig	í	félagsliðanám	voru	mismunandi.	

Sumar	töluðu	um	þrýsting	frá	vinum	og	aðrar	frá	vinnufélögum.	Tveir	þátttakendur	fóru	í	

námið	með	vinkonu,	þar	á	meðal	var	Alma	líkt	og	hún	segir:	

Sko,	það	var	alfarið	vinkona	mín	sem	rak	mig	í	það.	Það	er	bara	einfalt	og	við	vorum	
búin	að	ræða	það	og	svona	og	við	vorum	búin	að	heyra	af	þessu	og	ég	hugsaði	oo...	
maður	er	að	verða	svo	fullorðinn	á	maður	að	fara	standa	í	þessu,	þetta	voru	sko	fimm	
annir	og	það	óx	mér	pínu	í	augum.	Þegar	maður	er	búin	að	vera	svona	lengi	að	vera	
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ekkert	 í	 skóla	 nema	 bara	 einhver	 námskeið	 í	 sambandi	 við	 vinnuna,	 það	 er	
náttúrulega	allt	öðruvísi.		

Frásögn	Ölmu	bendir	á	það	að	vinkona	hennar	hafi	dregið	hana	í	þetta.	Líkt	og	kemur	fram	

var	hún	með	vangaveltur	um	að	hún	væri	of	gömul	til	að	standa	í	því	að	fara	í	nám	og	var	

ekki	viss	um	trú	á	eigin	getu	vegna	þess	að	það	var	langt	síðan	hún	hafði	síðast	verið	í	

skóla.	Elva	fór	í	námið	með	konum	sem	hún	þekkti	og	var	það	þrýstingur	frá	vinnufélögum	

sem	ýtti	henni	út	í	námið	en	hún	orðar	það	svona:		

Það	var	nú	meira	svona	bara	þrýstingur	 frá	vinnufélögum	við	erum	þarna	nokkrar	
kellur	á	 svipuðum	aldri	og	við	ákváðum	bara	að	 fara	 í	þetta	nám	sem	að	 jú	ég	 sé	
svosem	ekkert	eftir	þetta	var	fínasta	nám	og	var	bara	gaman	að	reyna	eitthvað	nýtt.				

Elva	leggur	áherslu	á	orðið	kellur	og	minnist	á	að	þær	séu	á	svipuðum	aldri.	Aldur	skiptir	

hana	máli	og	má	 túlka	 frásögn	hennar	þannig	að	stuðningur	 jafningja	 skiptir	hana	 líka	

máli.	Þrjár	kvennanna	fóru	í	námið	vegna	þess	að	þær	vildu	læra	eitthvað	meira,	líkt	og	

kemur	fram	hjá	Selmu	„Maður	staðnar	svolítið	og	fannst	bara	gott	að	hérna	gera	eitthvað	

allt	annað	en	ég	hafði	gert.	Gekk	alltaf	illa	í	skóla	og	fannst	bara	fínt	að	prófa	þegar	maður	

er	orðinn	fullorðin	hvort	maður	gæti	lært“.	Frásögn	Selmu	einkennist	af	því	að	hún	hafi	

ekki	haft	mikla	trú	á	eigin	getu	í	námi.	Einnig	vildi	hún	breyta	til	og	athuga	hvort	hún	gæti	

lært,	þar	sem	hún	væri	orðin	fullorðin,	en	áður	hafði	nám	gengið	illa	hjá	henni.	Jóna	fór	í	

námið	á	öðrum	forsendum	en	talaði	um	að	hana	hafi	alltaf	langað	í	meira	nám:			

Mig	hefur	alltaf	langað	til	að	læra	eitthvað,	bara,	þannig	ég	ákvað	bara	að	prófa	aftur,	
fara	aftur	að	læra	eitthvað.	Ég	var	aðeins	búin	að	fara	í	fjarnám	á	framhaldsskólastigi.	
Það	var	bara	fínt	þannig	mig	langaði	aðeins	að	prófa	halda	áfram	og	fyrst	þetta	var	
auglýst	og	svona	þá	ákvað	ég	að	slá	til.	

Samskonar	svör	eru	frá	Fríðu	og	langaði	hana	að	ögra	sjálfri	sér	með	námi,	 líkt	og	hún	

minnist	á:		

Uu..	sko	ég	ætlaði	nú	alltaf	að	fara	eitthvað	meira	í	skóla	í	gamla	daga	sko,	þegar	ég	
hætti	í	skóla	en	hérna	svo	bara	einhvern	veginn	kom	þetta	upp	í	hendurnar	á	mér,	
það	var	einhver	sem	sagði	mér	frá	þessu	og	ég	var	nú	reyndar	búin	að	sjá	eitthvað	
um	þetta	og	mér	fannst	þetta	bara	kjörið	tækifæri	til	að	bara	reyna	á	sjálfan	sig	og	
bara	ná	sér	í	einhverja	smá	menntun.	

Selma,	Jóna	og	Fríða	eiga	það	allar	sameiginlegt	að	hafa	farið	í	námið	vegna	þess	að	þær	

vildu	læra	meira,	höfðu	löngun	í	það	að	athuga	hvort	þær	gætu	lært,	en	það	virðist	sem	

trú	þeirra	á	eigin	getu	í	námi	hafi	ekki	verið	mikil.		
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Brynja	og	Guðný	fréttu	af	náminu	gegnum	vinnu	líkt	og	kemur	fram	hér	hjá	Brynju:		

Þetta	er	hvað,	ég	er	búin	að	vinna	á	sambýlinu	í	nokkur	ár	þegar	að,	þegar	að	hérna	
það	kitlar	mig	alltaf	meira	og	meira	í	gegnum	störf	mín	þar	sem	var	verið	að	kynna	
þetta	nám,	það	fór	mjög	hægt	af	stað	þetta	nám	og	og	hérna	þá	var	verið	að	halda	
því	að	fólkinu	sem	að	endaði	með	því	að	þegar	framhaldsskóli	á	svæðinu	ákveður	að	
taka	upp	þetta	nám	að	ég	ákveð	að	drífa	mig	í	þetta	og	náði	nokkrum	vinnufélögum	
með	mér	sem	og	hérna	vinkonum.	

Líkt	og	Brynja	talar	um	þá	dró	hún	fleiri	með	sér	í	námið,	en	Jóna,	Alma,	Elva	og	Guðný	

eiga	það	 sameiginlegt	 að	hafa	 farið	 í	 námið	með	einstaklingum	sem	þær	þekktu	 fyrir.	

Guðný	hefur	líkt	og	Fríða	og	Selma	verið	að	læra	eitthvað	áður.	Einnig	er	drifkraftur	og	

jákvæðni	einkennandi	í	frásögn	hennar	líkt	og	kemur	hér	fram:		

Leið	og	ég	sá	að	það	var	boðið	upp	á	þetta	og	sá	bara	 í	vinnunni	minni	að	þessar	
konur	voru	að	fara	þá	sagði	ég	bara,	heyrðu	ég	verð	að	fara	líka,	ég	get	ekki	sleppt	
þessu.	Því	ég	var	búin	að	vera	svo	dugleg	að	sækja	öll	námskeið	sem	ég	fór	á	allt	sem	
að	var	í	boði	um	einhverfu,	ofvirkni	og	nefndu	það	bara	fötlun	og	nauðung	og	þvingun	
og	var	búin	að	sækja	allt.		

Þegar	tekið	er	saman	helstu	forsendur	kvennanna	að	hafa	ákveðið	að	hefja	félagsliðanám	

þá	kemur	þar	 fram	að	 tvær	þeirra,	þær	Alma	og	Elva,	 fóru	 í	námið	þar	 sem	þær	voru	

hvattar	af	öðrum,	vinkonu	eða	vinnufélögum.	Selma,	Jóna	og	Fríða	höfðu	áhuga	á	því	að	

sækja	sér	frekari	menntunar	og	Brynja	og	Guðný	heyrðu	um	námið	á	vinnustaðnum	sínum	

og	skráðu	sig	í	námið.	Flestar	konurnar	voru	jákvæðar	varðandi	það	að	fara	í	námið	og	

tilbúnar	að	stökkva	til	og	skrá	sig	í	nám,	hvort	sem	það	hafi	verið	til	að	sækja	sér	frekari	

menntun	eða	til	þess	að	athuga	hvort	þær	gátu	lært	líkt	og	kom	fram	t.d.	hjá	Selmu.	Það	

var	þó	einkennandi	hjá	nokkrum	að	trú	á	eigin	getu	virtist	ekki	vera	mikil.	Hvort	sem	þeim	

hafi	gengið	illa	í	námi	áður	eða	höfðu	ekki	trú	á	því	að	geta	farið	í	nám	af	því	þeim	fannst	

þær	vera	of	gamlar.	Hér	næst	er	farið	yfir	þær	niðurstöður	sem	tengdust	trú	á	eigin	getu	

hjá	konunum.			

3.1.2 Lítil	trú	á	eigin	getu	
Líkt	og	komið	hefur	 fram	eru	þetta	allt	konur	sem	sóttu	 í	nám	þegar	þær	voru	orðnar	

fullorðnar,	komnar	með	fjölskyldu	og	búnar	að	vera	á	vinnumarkaði	 í	 langan	tíma.	Það	

sem	 þær	 eiga	 sameiginlegt	 er	 að	 þær	 sinna	 allar	 það	 sem	mætti	 kalla	 hefðbundnum	

kvennastörfum.	Þrjár	kvennanna	hafa	lokið	námi	á	grunnskólastigi	(gagnfræðaprófi),	þrjár	

hafa	byrjað	í	námi	á	framhaldsskólastigi	og	ein	hefur	lokið	námi	á	framhaldsskólastigi	og	
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byrjað	í	námi	á	háskólastigi,	þó	eftir	að	hafa	lokið	félagsliðanámi.	Auk	þess	hafa	þær	allar	

klárað	félagsliðanámið.	

Í	viðtölunum	komu	fram	vægar	áhyggjur	kvennanna	varðandi	námið	t.d.	í	tengslum	

við	ritgerðir	eða	próf.	Flestar	þeirra	höfðu	ekki	mikla	trú	á	eigin	getu	varðandi	nám	nema	

Fríða.	Fríða	talar	um	að	henni	hafi	ávallt	gengið	vel	í	skóla	á	meðan	hún	stundaði	nám,	þó	

talar	hún	um	að	hún	hafi	verið	stressuð	fyrir	ritgerðarsmíðum	en	það	hafi	síðan	gengið	

vel	líkt	og	kemur	fram	í	frásögn	hennar:		

Mér	gekk	alltaf	rosa	vel	í	skóla	þegar	ég	var	í	skóla,	ég	var	aðeins	svona...	stressuð	
þegar	við	vorum	að	byrja	að	gera	 ritgerðir	því	mér	 fannst	það	 svona	kannski	ekki	
alveg	vera	minn	tebolli	en	það	gekk	bara	mjög	vel.	

Þessi	upplifun	Fríðu	er	öðruvísi	en	hinna	kvennanna,	þar	sem	hún	virðist	vera	sjálfsörugg	

í	námi.	Þar	má	t.d.	nefna	Selmu	en	henni	gekk	alltaf	illa	í	námi	sem	gæti	hafa	haft	áhrif	á	

trú	hennar	á	eigin	getu.	Hún	vildi	athuga	núna	þegar	hún	var	orðin	fullorðin	hvort	hún	

gæti	 lært,	 líkt	og	hún	sagði:	 „Gekk	alltaf	 illa	 í	 skóla	og	 fannst	bara	 fínt	að	prófa	þegar	

maður	er	orðinn	fullorðin	hvort	maður	gæti	lært“.	Selma	vildi	greinilega	reyna	að		fara	

aftur	í	nám	til	þess	að	athuga	hvort	að	hún	fengi	betri	reynslu	úr	námi	en	áður.	Þegar	hún	

talaði	síðan	um	að	fara	í	áframhaldandi	nám	að	loknu	félagsliðanáminu	þá	sagði	hún:	„En	

ég	fékk	inngöngu	en	ég	fór	ekki.	Ég	einhvern	veginn	hafði	bara	ekki	kjark	í	að	fara“.	Það	

má	túlka	þessi	orð	hennar	þannig	að	lítil	trú	á	eigin	getu	eða	sjálfsálit	hafi	haft	áhrif	á	það	

að	Selma	sæki	í	meira	nám.	Brynja	hafði	svipaða	sögu	að	segja	og	hafði	litla	trú	á	eigin	

getu	í	námi	en	hún	talaði	um	að	hún	væri	með	lítinn	námsgrunn	að	baki	og	því	hafi	hún	

farið	skíthrædd	í	þetta	nám,	líkt	og	hún	segir	sjálf:	„Maður	fór	skíthræddur	í	námið	vegna	

þess	að	það	var	ekki	stór	námsgrunnur	að	baki“.		

Margar	kvennanna	tala	um		slæma	reynslu	af	námi,	bæði	vegna	þess	að	þær	höfðu	

lokið	litlu	námi	og	að	þeim	hafi	gengið	illa.	Sumar	kvennanna	tala	um	að	þær	hafi	einhverja	

löngun	 í	meira	 nám,	 þar	má	 t.d.	 nefna	 Jónu	 en	 hún	 talar	 um	 að	 þó	 hún	mundi	 taka	

einhverja	áfanga	þá	hefur	hún	ekki	trú	á	því	að	hún	útskrifist	úr	neinu.	Ástæða	þess	telur	

hún	vera	að	hún	sé	of	gömul	líkt	og	kemur	hér	fram:		

Það	blundar	alltaf	aðeins	í	mér	að	mig	langar	kannski	aðeins	að	læra	meira	en	samt	
held	ég	að	það	verði	aldrei	neitt	af	því	ég	mun	ekki	fara	útskrifast	úr	neinu.	Jú	ég	fór	
í	skrifstofuskólann,	ákvað	að	fara	í	hann	en	ég	er	samt	ekki	uu..	nei	ég	mundi	taka	
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kannski	einn	og	einn	áfanga	í	einhverju	sem	mér	þætti	eitthvað	spennandi	en	ekki	í	
neitt	nám	mér	finnst	ég	vera	orðin	of	gömul.		

Elva	svarar	í	sama	dúr	og	Jóna	og	talar	um	áframhaldandi	nám	eftir	félagsliðann	og	setur	

aldurinn	 fyrir	 sig	 þar	 sem	 hún	 segir:	 „Ég	 er	 orðin	 svo	 gömul	 ég	 ætla	 bara	 að	 klára	

starfsaldurinn	þarna	og	jájá	láta	bara	gott	heita“.		Alma	kveið	fyrir	náminu	þar	sem	hún	

hafði	 sérstakar	áhyggjur	af	því	að	 fara	 í	próf,	en	það	gefur	 til	 kynna	að	hún	hafi	 verið	

óörugg	og	hafði	ekki	mikla	trú	á	því	að	hún	myndi	ráða	við	námið	líkt	og	kemur	fram	í	svari	

hennar:	

Manni	náttúrulega	bara	kveið	fyrir	því	maður	vissi	 í	 rauninni	ekkert	hvað	sko,	það	
voru	próf	það	fannst	mér	líka	að	það	væri	eitthvað	sem	ég	mundi	kannski	ekki	ganga	
í	gegnum,	það	óx	mér	svolítið	í	augum.	Að	þurfa	að	fara	í	próf.	

Guðný	 var	 jákvæðari	 hvað	 varðar	 trú	 á	 eigin	 getu	 í	 námi	 og	 tengdi	 það	 ekki	 við	 sig	

persónulega	 heldur	 talaði	 um	 að	 konur	 væru	 almennt	 að	 draga	 sjálfar	 sig	 niður	með	

neikvæðum	hugsunum.	Guðný	 er	 sú	 eina	 af	 þátttakendunum	 sem	hefur	 lokið	 námi	 á	

framhaldsskólastigi	og	hafið	nám	á	háskólastigi	og	spurning	hvort	það	hafi	einhver	áhrif	á	

viðhorf	hennar	en	hún	sagði	„Við	hugsum	þetta	allar	sérstaklega	konur,	æi	þetta	er	alltof	

erfitt	fyrir	mig,	ég	get	þetta	ekki,	ég	get	þetta	ekki.	En	það	eru	einhver	innbyggð...	vél	í	

okkur	að	segja	okkur	þetta	og	draga	okkur	niður	sjálfar“.	

Hjá	 flestum	 konunum	 var	 lítil	 trú	 á	 eigin	 getu	 gagnvart	 námi.	 Flestar	 þeirra	 voru		

bjartsýnar	og	tilbúnar	að	stökkva	til	og	prófa	að	fara	í	nám	að	nýju,	þrátt	fyrir	að	margar	

þeirra	höfðu	ekki	góða	reynslu	úr	fyrra	námi.	Einnig	komu	fram	áhyggjur	varðandi	það	að	

þurfa	að	fara	í	próf.	Það	vakti	athygli	að	ein	kvennanna	hafði	meiri	menntun	en	hinar	og	

var	jákvæðari	og	hafði	meiri	trú	á	eigin	getu.	Hún	tengdi	trú	á	eigin	getu	við	konur	í	heild	

sinni	en	ekki	persónulega	við	 sjálfa	 sig.	 Í	næsta	kafla	verður	 síðan	 farið	yfir	 væntingar	

kvennanna	til	félagsliðanámsins.			

3.1.3 Fróðleiksþorsti	og	meiri	hæfni		

Í	viðtölunum	var	spurt	um	væntingar	kvennanna	til	félagsliðanámsins	og		farið	verður	yfir	

niðurstöður	svara	þeirra	hér.	Svör	þeirra	flestra	voru	í	þeim	dúr	að	þær	höfðu	haft	þær	

væntingar	að	verða	fróðari	og	öðlast	meiri	þekkingu,	líkt	og	kemur	fram	hér	hjá	Brynju:		

Meiri	þekkingu	í	fötlunargeiranum,	ég	var	búin	að	kynnast	öldrun	svo	mikið	og	hérna	
semsagt	hinni	 flórunni	 á	 sjúkrahúsinu	 síðustu	30	ár	 að	og	þar	má	 segja	 koma	 inn	
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auðvitað	 fólk	 sem	má	kallast	 undir	 fötlun	en	eru	með	 sjúkdóma.	Þú	 veist	 eins	og	
tökum	sem	dæmi	eins	og	fótbrot.	Þú	ert	ákveðið	fötluð	ef	þú	ert	fótbrotinn.	Maður	
er	 búin	 að	 þurfa	 að	 nota	 allskonar	 tæki	 við,	 hjálpartæki	 á	 sjúkrahúsum	 við	
einstaklinga	 sem	 ekki	 geta	 bjargað	 sér,	 og...	 en	mig	 vantaði	 semsagt	mig	 vantaði	
svona	fötlunarfræðin	sem	slík,	heilkennin,	Downs	syndrome	og	og	 litningargallana	
og,	og	svo	margt	margt	sem	að	kemur	fram	í	fötlunarfræðunum.	

Líkt	og	frásögn	Brynju	gefur	til	kynna	vildi	hún	afla	sér	meiri	þekkingu	á	fötlun	en	það	sama	

má	 segja	 um	 Guðnýju.	 Hún	 talar	 einnig	 um	 tenginguna	milli	 fólks	 og	 að	 öðlast	 betri	

skilning	á	þeirra	hugarheimi	líkt	og	frásögn	hennar	bendir	til:		

Að	ég	myndi,	ætti	að	verða	betri	starfsmaður,	ætti	að	sjá	meira	inn	í	heiminn	og,	og	
átta	mig	meira	á,	á	hvað	heldur	að	tengja	betur	fólk	með	fötlun	t.d.	eða	fólk	á	gólfinu	
eins	og	við	segjum	oft	og	fólkið	sem	er	að	stjórna	og	stýra	öllu	í	kringum	okkur.	

Hér	talar	Guðný	um	að	hún	vilji	skilja	og	tengjast	fólki	með	fötlun	betur	sem	hún	vinnur	

með.	 Hún	 vill	 einnig	 skilja	 og	 þekkja	 hvernig	 kerfið	 sem	 heldur	 utan	 um	 starf	 með	

fötluðum	virkar	og	á	þá	við	kerfið	í	heild	sinni,	t.d.	stofnanir,	stjórnun,	lagarammann	og	

það	sem	viðkemur	málefnum	fatlaðra.		

Alma	talar	um	væntingar	sínar	að	efla	þekkingu	sína	en	það	kom	henni	á	óvart	hversu	

fjölbreytt	námið	væri	eins	og	má	lesa	úr	frásögn	hennar:		

Ég,	ég	bara,	eiginlega	bara	að	fá	meiri	þekkingu	og	við	í	rauninni,	ég	gerði	mér	ekki	
grein	 fyrir	 því	 hvað	 þetta	 var	 fjölbreytt.	 Það	 var	 komið	 inn	 á	 svo	 marga	 pósta.	
Félagsfræði,	sálfræði,	heilbrigðisfræði,	lyfjafræði,	inn	á	starfs	náttúrulega	allskonar	
semsagt	starfsstellingar,	líkama,	skyndihjálp,	þetta	var	svo	rosalega	margt.	Örlítið	inn	
á	stærðfræði.	Umm...,	og	þetta	var	mjög	fjölbreytt.	

Fríða	talaði	ekki	mikið	um	væntingar	sínar	til	námsins	en	líkt	og	flestar	konurnar	vildi	hún	

verða	fróðari	líkt	og	hún	segir	með	eigin	orðum:	„Ég	hafði	náttúrulega	bara	þær	væntingar	

að	maður	mundi	verða	fróðari	eftir	sem	áður“.	Selma,	Jóna	og	Elva	höfðu	engar	sérstakar	

væntingar	 til	námsins	 líkt	og	kemur	 fram	 í	 svari	 Jónu	„Uhm...	Ég	veit	það	ekki	 svosem	

bara...	engar	sérstakar.	Mig	 langaði	bara	að	prófa	eitthvað	nýtt,	gá	hvort	ég	gæti	 lært	

eitthvað“.	

Væntingar	kvennanna	til	námsins	líkt	og	kemur	fram	hér	að	ofan	voru	mjög	svipaðar	

og	fólust	aðallega	í	því	að	öðlast	meiri	þekkingu	og	verða	fróðari	og	þá	sérstaklega	um	

fötlun.	Auk	þess	að	verða	betri	starfsmenn	með	því	að	auka	þekkingu	sína	og	hæfni	í	starfi.	

Þó	voru	þrjár	kvennanna	sem	höfðu	engar	sérstakar	væntingar	til	námsins.	Í	framhaldi	af	
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þessari	 umræðu	 verður	 hér	 í	 næsta	 kafla	 fjallað	 um	 upplifun	 kvennanna	 af	

félagsliðanáminu	og	hvort	hún	sé	í	samræmi	við	væntingar	þeirra.	

3.1.4 Skemmtilegt,	áhugavert	og	fræðandi	nám	

Þegar	rætt	var	um	námið	við	þátttakendur	töluðu	allar	konurnar	um	upplifun	sem	hægt	

er	 að	 skilgreina	 sem	 jákvæða	 nema	 Selma,	 en	 upplifun	 hennar	 var	 hvorki	 jákvæð	 né	

neikvæð.	Hún	talaði	um	námið	og	þau	námskeið	sem	hún	þurfti	ekki	að	taka	vegna	mats	

á	fyrra	námi	líkt	og	kemur	fram	í	frásögn	hennar:		

Ég	var	búin	að	fara	í	einhverja	svona	áfanga.	Ég	fór	í	iðnskóla	fyrir	mörgum	árum	og	
ég	fór	í	það	í	nokkur	fög	og	ég	fékk	það	metið	í	félagsliðabrúnni.	Þannig	ég	þurfti	ekki	
að	taka	ensku,	íslensku,	stærðfræði	ég	var	búin	að	taka	það	áður.		

Þó	upplifun	kvennanna	hafi	heilt	yfir	verið	góð	þá	gerði	hræðsla	og	óöryggi	vart	við	sig	hjá	

einhverjum	þeirra.	Þar	má	t.d.	nefna	Brynju	en	hennar	upplifun	af	náminu	var	mjög	góð	

þó	var	hún	hrædd		við	að	fara	í	nám	þar	sem	hún	taldi	sig	ekki	hafa	sterkan	námsgrunn	að	

baki.	 Það	 bendir	 til	 þess	 að	 trú	 á	 eigin	 getu	 í	 upphafi	 náms	 hafi	 verið	 lítil,	 en	 eftir	

félagsliðanámið	hafi	það	styrkt	sjálfstraust	hennar	og	aukið	trú	á	eigin	getu.	Hún	náði	að	

blómstra	í	náminu	en	fannst	það	þó	ekki	fá	þá	viðurkenningu	í	þjóðfélaginu	sem	það	á	

skilið,	líkt	og	hún	segir	með	eigin	orðum:		

Upplifun	af	náminu	var	hérna	mjög,	mjög	áhugaverð	og	hérna	maður	fór	skíthræddur	
í	námið	vegna	þess	að	það	var	ekki	stór	námsgrunnur	að	baki.	En	bara	lífsreynsla	og	
hérna	þekking	á	hlutunum	og	þegar	að	fleytti	manni	meira	en	helminginn	af	leiðinni	
í	gegnum	námið	þannig	að...	Ásamt	góðum	kennurum	og	góðu	peppi	frá	þeim	um	að	
þetta	fullorðna	fólk	væri	að	taka	sig	upp	og	fara	í	nám	og	maður	eiginlega	bara	naut	
þess	 að	 fá	 einkannirnar	 sínar	 og	 hvatti	 mann	 áfram	 og	 og,	 hérna	 að	 því	 leytinu	
kannski	finnst	manni	vænna	þó	að	námið	sé	ekki,	ég	kem	að	því	síðar	þó	að	námið	sé	
nú	ekki	rétt	metið	af	þjóðfélaginu	í	heild	sinni,	þá	er	maður,	eða	er	ég	mjög	stolt	af	
því	sem	námið	inniheldur	hvernig	svo	hver	og	einn	fer	með	það.			

Líkt	og	kemur	fram	í	frásögn	Brynju	var	upplifun	hennar	mjög	tilfinningaþrungin	þar	sem	

ánægja	 hennar	með	 sjálfan	 sig	 var	 hvað	mest	 áberandi.	 Einnig	 var	 það	 einkennandi	 í	

frásögn	nokkurra	kvennanna	að	upplifunin	af	félagsliðanáminu	væri	skemmtileg,	t.d.	hjá	

Guðnýju	en	auk	þess	fannst	henni	námið	vera	stutt,	líkt	og	hún	segir,	„Mér	fannst	þetta	

mjög	skemmtilegt.	Þetta	var	samt	stutt	kannski,	þetta	var	þú	veist	 já	þrír	seinnipartar,	

tveir	seinnipartar	í	tvö	haust	eða	þrjú.	Þetta	var	ekki,	mér	fannst	þetta	mjög	stutt	en	samt	

svona	gott“.	
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Fríða	upplifði	námið	einnig	á	skemmtilegan	hátt	líkt	og	Guðný.	Þó	minntist	hún	á	það	

að	notkun	tölvu	og	að	fara	í	próf	hafi	verið	íþyngjandi	líkt	og	kemur	fram	í	frásögn	hennar:		

Sko..	 hérna	mér	 fannst	 það	 bara	 eiginlega	 flest	 allt	 skemmtilegt	 sko	 og	 þetta	 var	
náttúrulega	maður	var	náttúrulega	ekkert	rosalega	klár	á	tölvur	þegar	þetta	var	og	
þetta	var	semsagt	við	vorum	með	hluta	af	þessu	í	fjarnámi	og	þetta	byrjaði	þannig	
að	við	vorum	bara	hérna	 í	 framhaldsskólanum	og	það	voru	ekki	 tekin	próf	heldur	
skiluðum	 við	 bara	 ritgerðum	og...	 það	 fór	 svo	 aðeins	 að	 þyngja	 í	 okkur	 þegar	 við	
þurftum	að	fara	að	taka	próf	og	svona.	

Elva	tók	í	sama	streng	og		fannst	henni	námið	skemmtilegt	og	fræðandi	þar	sem	farið	var		

yfir	mörg	atriði	sem	henni	þótti	spennandi	líkt	og	hún	talar	sjálf	um:		

Mér	fannst	það	bara	skemmtilegt	þetta	var	fræðandi	og	það	var	farið	inn	á	svo	marga	
þætti	sem	mér	fannst	já	spennandi,	lyfjafræði	sem	mér	fannst	mjög	skemmtileg	og	
öldrun	og	umönnun	og	margt	sem	að	maður	auðvitað	veit	að	vera	búin	að	vinna	í	
þessu	starfi	í	mörg	ár	þannig	að	hérna	já	mér	fannst	þetta	bara	virkilega	skemmtilegt.	
Svo	kom	líka	þarna	inn	í	fötlun,	fötlunarfræði	sem	er	mjög	spennandi.	

Upplifun	Ölmu	af	 náminu	 var	 líka	 ánægjuleg	og	 eftir	 námið	upplifir	 hún	 sig	 sem	betri	

manneskju	með	aukna	þekkingu	líkt	og	frásögn	hennar	bendir	til:	„Mér	fannst	það	mjög	

skemmtilegt	 og	 bara	 já,	 skemmtilegur	 hópur	 og	 bara	 ég	 bara	 upplifi	 mig	 sem	 betri	

manneskju	og	hafa	 fengið	meiri	þekkingu“.	 Jóna	er	 sammála	Ölmu	og	 talar	um	góðan	

félagsskap	og	talar	um	fína	upplifun	af	náminu:		

Upplifunin	var	bara	já	hún	var	bara	fín	sko.	Þetta	var	mjög	gaman	og	fræðandi	og	ég	
lærði	alveg	helling	og	þetta	var	mjög	skemmtilegt.	Góður	félagsskapur	líka,	margar	
konur	á	svipuðum	aldri	og	ég.	Yngri,	eldri	líka.	Það	var	bara	gaman.	

Líkt	og	komið	hefur	fram	eru	allar	nema	ein	kvennanna	með	jákvæða	upplifun	af	náminu,	

en	engin	þeirra	talar	um	neikvæða	upplifun.	Hjá	nokkrum	þeirra	kom	fram	lítil	trú	á	eigin	

getu	í	námi	t.d.	vegna	lítillar	reynslu	í	námi	eða	áhyggjum	fyrir	að	gera	ritgerðir	eða	próf.	

Flestum	þeirra	fannst	þó	námið	skemmtilegt	og	þær	öðlast	meiri	þekkingu	eftir	að	hafa	

verið	í	náminu,	sem	er	í	samræmi	við	væntingar	kvennanna.				

Í	þessum	kafla	hefur	reynsla	kvennanna	af	félagsliðanáminu	verið	skoðuð.	Það	hefur	

komið	 fram	 að	 tvær	 þeirra	 sóttu	 námið	 þar	 sem	 þær	 voru	 hvattar	 af	 vinkonum	 eða	

vinnufélögum.	 Þrjár	 þeirra	 höfðu	 áhuga	 á	 að	 ná	 sér	 í	 frekari	menntun	 og	 tvær	 þeirra	

heyrðu	um	námið	á	sínum	vinnustað	og	ákváðu	í	kjölfarið	að	fara	í	það.	Flestar	þeirra	voru	

jákvæðar	fyrir	því	að	fara	í	námið	og	voru	með	þær	væntingar	að	auka	þekkingu	og	verða	
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betri	 starfsmenn.	Meirihluti	 kvennanna	var	með	 litla	 trú	á	eigin	getu	 í	námi	en	 flestar	

tilbúnar	að	stökkva	til	og	skrá	sig	þrátt	fyrir	það.	Að	námi	 loknu	voru	nánast	allar	með	

jákvæða	 upplifun	 af	 náminu	 og	 fannst	 þekking	 þeirra	 hafa	 aukist	 og	 fannst	 námið	

skemmtilegt.	Hér		í	næsta	kafla	verður	síðan	sagt	frá	niðurstöðum	sem	tengdust	viðhorfi	

og	líðan	félagsliða	í	starfi	að	námi	loknu.		

3.2 Viðhorf	og	líðan	félagsliða	í	starfi	
Allar	þær	konur	sem	tekið	var	viðtal	við	áttu	það	sameiginlegt	að	hafa	verið	í	vinnu	áður	

en	þær	fóru	í	félagsliðanámið	og	sinnt	starfi	eftir	námið.	Hér	á	eftir	verða	kynnt	þau	þemu	

sem	komu	fram	varðandi	viðhorf	og	líðan	félagsliða.		

Kaflanum	er	skipt	niður	 í	þrjá	undirkafla	þar	sem	farið	er	yfir	þau	þrjú	meginþemu	

sem	komu	fram.	Fyrsta	er	umönnunarstarf,	fjölbreytt	starf,	þar	sem	farið	er	yfir	hvernig	

konurnar	skilgreina	starf	félagsliða.	Annað	er	aukið	sjálfstraust	í	starfi	en	allar	konurnar	

töluðu	um	mun	á	sér	í	starfi	eftir	að	hafa	lokið	félagsliðanáminu	og	voru	það	allt	jákvæðar	

breytingar	og	sagt	verður	frá	því	í	kaflanum.	Þriðja	meginþemað	er	svo	vanmetið	starf,	

engin	 löggilding	 og	 viðurkenning.	 Starfsstétt	 félagsliða	 hefur	 ekki	 hlotið	 lögverndun	

starfsheitis	 og	 finnst	 starfið	 vanmetið	 og	 síðasti	 undirkaflinn	 fjallar	 um	 niðurstöður	

tengdar	því	þar	sem	sú	orðræða	var	einkennandi	hjá	konunum.	

3.2.1 Umönnunarstarf,	fjölbreytt	starf	

Félagsliðar	 sinna	 starfi	 sínu	 víða	 í	 samfélaginu	 og	 þjónusta	 mismunandi	 einstaklinga.	

Konurnar	sem	rætt	var	við,	töluðu	mikið	um	starf	félagsliða	sem	umönnunarstarf	og	má	

þar	t.d.	nefna	frásögn	Selmu	en	henni	finnst	starfið	fyrst	og	fremst	vera	umönnunarstarf.	

Selma	sér	karl	fyrir	sér	starfa	sem	félagsliði	og	talar	líkt	og	það	sé	ekki	algengt	en	telur	að	

þeir	myndu	líklega	gera	minna	en	konur	líkt	og	kemur	fram	í	frásögn	hennar:			

Þetta	er	umönnunarstarf	númer	eitt,	tvö,	og	þrjú	held	ég,	þetta	sé	umönnunarstarf	
meira.	En	eins	og	kannski	u...	Ég	sé	samt	alveg	karlmann	fyrir	mér	í	félagsliðastarfi	á	
þeim	vinnustað	sem	ég	er	á	að	hafa	ofan	fyrir	fólkinu	ég	meina	það	er	kona	í	þessu	
starfi	núna,	ég	sé	alveg	yngri	karlmann	fyrir	mér	í	þessu	starfi	en	ekki,	hann	mundi	
gera	samt	sem	áður...	minna	en	kona	held	ég.	Ef	þú	ert	með	marga	einstaklinga	og	
það	þarf	að	fara	með	þeim	á	klósett	ég	er	ekkert	viss	um	að	karlmaður	væri	mjög	
hrifinn	af	því	en	ég	veit	það	ekki	ég	er	kannski	bara	svona	gamaldags	ég	veit	það	ekki.	
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Fríða	segir	það	sama	og	Selma	og	telur	þetta	vera	umönnunarstarf,	talar	um	þjónustu-	

umönnunarstarf	sem	fer	einna	helst	fram	í	félagslega	kerfinu	eða	á	sjúkrahúsum.	Einnig	

talar	 hún	 um	 að	 flestir	 þeir	 einstaklingar	 sem	 fara	 í	 þetta	 nám	 séu	 í	 einhvers	 konar	

umönnunarstörfum,	líkt	og	hún	segir	hér:		

Þetta	 er	 náttúrulega,	 flestir	 sem	 fara	 í	 þetta	 nám	 eru	 í	 einhverskonar	
umönnunarstörfum,	og	þetta	allavega	eins	og	hjá	okkur	sem	vorum	í	þessu	þá	vorum	
við	annaðhvort	að	vinna	í	félagslega	kerfinu	eða	á	sjúkrahúsum.	Já	þetta	var	eiginlega	
svona	mikið	í	kringum	það	að,	að	þetta	væri	svona	þjónustuumönnunarstörf.		

Elva	tekur	í	sama	streng	og	Fríða	og	Selma	og	telur	að	þetta	sé	starf	í	almennri	umönnun	

og	feli	líka	í	sér	félagsstarf.	Elva	talar	jákvætt	um	það	að	eftir	að	vera	orðinn	félagsliði	sé	

ýmislegt	sem	þeir	mega	gera	í	starfi	sínu	sem	ófaglærðir	starfsmenn	hafa	ekki	réttindi	til,	

líkt	og	frásögn	hennar	bendir	til:		

Það	er	bara	almenn	umönnun.	Það	er	líka	félagsstarf	svoldið.	Ég	má	til	dæmis	fyrst	
ég	er	orðin	félagsliði	þá	má	ég	til	dæmis	taka	blóðþrýsting	hjá	fólki,	það	mega	ekki	
þeir	sem	eru	ófaglærðir,	en	af	því	að	ég	er	félagsliði	þá	má	ég	það.	Og	ég	fæ	stundum	
af	því	að	ég	er	á	öldrunarstofnun	á	deild	sem	er	sjúkradeild	og	ég	fæ	stundum	að	fara	
þangað	af	því	að	ég	er	 félagsliði,	ef	ég	væri	ófaglærð	fengi	ég	það	ekki,	og	ef	það	
vantar	þá	erum	við	stundum	fengnar	niður,	en	það	er	bara	gaman	að	prófa	það.	

Jónu	finnst	starf	félagsliða	vera	meira	fyrir	fólk	sem	vinnur	á	sambýlum,	hún	telur	að	þeir	

séu	 mest	 þar	 líkt	 og	 hún	 orðar	 það:	 „Það	 eru	 mikið	 meira	 í	 hvað	 á	 ég	 að	 segja	 í	

fötlunargeiranum,	má	segja	það,	sambýlum,	heimilum	fyrir	fatlað	fólk“.		Alma	er	á	sama	

máli	og	talar	um	að	starfið	sé	unnið	með	fötluðum	og	sé	mjög	fjölbreytt	starf.	Guðný	lýsir	

starfinu	öðruvísi	þar	sem	hún	talar	ekki	um	starfið	á	sérstöku	sviði	heldur	þekkingu	og	

færni	félagsliða	sem	er	nýtt	til	þess	að	aðstoða	einstaklinga	áfram	í	þeirra	viðfangsefnum:		

Þú	 ert	 semsagt	 komin	 með	 færni,	 ættir	 að	 vera	 komin	 með	 færni	 og	 þetta	 er	
fagþekking	á	því	að,	á	því	að	tengja	eins	og	ég	var	að	segja	bara	áðan	tengja	virkilega	
manneskjuna	hvort	sem	það	er	 fatlaður	eða	aldraður	einstaklingur	sem	þú	vinnur	
með	inn	í	núið,	inn	í	hérna	kerfið,	inn	í	bara,	hjálpa	því	áfram.	Ég	veit	ekki	hvernig	ég	
á	að	skilgreina	það	öðruvísi.	

Líkt	og	kemur	fram	í	frásögn	hennar	er	það	að	tengja	manneskjuna	við	líðandi	stund	og	

hjálpa	 viðkomandi	 að	 eiga	 sinn	 stað	 í	 samfélaginu	og	 veita	 viðeigandi	 aðstoð	 til	 þess.	

Lýsing	Brynju	er	sambærileg	þar	sem	hún	talar	um	að	félagsliðar	mæti	einstaklingum	þar	

sem	þá	vantar	aðstoð	óháð	því	hvar	þörfin	er,	eins	og	hún	segir:		
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Þeir	geta	komið	mjög	víða	að	semsagt	þar	sem	að	viðkomandi	skjólstæðingi	vantar	
aðstoð	hvort	sem	að	hún	er	andleg	eða	félagsleg	eða	eða	líkamleg	eða	hvað	þá	getur	
félagsliði	komið	að	því	öllum	þessum	þáttum.		

Líkt	og	komið	hefur	fram	í	frásögn	þessara	kvenna	lýsa	þær	flestar	starfi	félagsliða	sem	

umönnunarstarfi	sem	felst	í	að	aðstoða	einstaklinga.	Einnig	tala	þær	um	að	þetta	sé	starf	

þar	sem	verið	er	að	aðstoða	einstaklinga	þar	sem	þeir	þarfnast	hennar	hvort	sem	það	er	

andlega,	líkamlega	eða	félagslega.	Ein	kvennanna	talaði	sérstaklega	um	það	að	hún	sæi	

karlmann	fyrir	sér	í	þessu	starfi	en	að	hún	héldi	að	hann	yrði	ekki	hrifinn	af	því	að	aðstoða	

fólk	á	klósettinu.	Það	gefur	til	kynna	að	hún	telji	að	karlmenn	myndu	ekki	vilja	sinna	þeim	

hluta	starfsins	og	jafnvel	að	það	sé	ekki	venjan	að	karlar	séu	í	starfi	félagsliða.	Hér	hefur	

verið	 fjalla	 um	 lýsingar	 kvennanna	 á	 starfi	 félagsliða.	 Næst	 verður	 fjallað	 um	 þær	

breytingar	sem	konurnar	upplifðu	í	starfi	að	námi	loknu.		

3.2.2 Aukið	sjálfstraust	í	starfi		
Konurnar	töluðu	allar	um	mun	á	sér	í	starfi	eftir	að	hafa	lokið	félagsliðanáminu	og	voru	

það	allt	jákvæðar	breytingar	sem	þær	töluðu	um,	hvort	sem	það	voru	breytingar	í	starfinu,	

á	sjálfstrausti	eða	viðhorfi	annarra	til	þeirra.	Elva	og	Jóna	töluðu	báðar	um	að	þeim	fyndist	

þær	vera	merkilegri	eftir	að	hafa	lokið	náminu,	líkt	og	Jóna	segir	„mér	fannst	það	svona	

pínu,	æjji	svona	pínu	merkilegt,	ég	var	þá	búin	að...	hérna	klára	eitthvað“.	Elva	er	ánægð	

með	að	hafa	leyfi	til	að	sinna	ýmsum	verkefnum	sem	ófaglærðir	mega	ekki	gera	og	tekur	

hún	dæmi	um	að	mega	taka	blóðþrýsting	og	vísar	til	ófaglærðra	gangastúlkna	eins	og	það	

var	kallað	í	gamla	daga:		

Mér	fannst	ég	vera	svoldið	svona	merkileg	fyrst	að	ég	var	nú	búin	að	ná	þessu	að	vera	
orðinn	félagsliði	og	mega	já	til	dæmis	taka	blóðþrýsting	og	svona	en	ófaglærðar	gera	
það	ekki	eins	og	var	kallað	hér	áður	fyrr	gangastúlkur	sem	ég	held	að	sé	nú	ekki	gert	
í	dag.	Mér	fannst	fínt	að	sjúkraliðarnir	litu	á	mann	aðeins	öðrum	augum	já	ég	held	ég	
verði	að	segja	það.		

Upplifun	Selmu	er	samskonar	og	finnst	henni	hún	orðin	mikilvægari	í	starfi	eftir	að	hafa	

lokið	félagsliðanáminu	líkt	og	hún	segir	„mér	fannst	ég	vera	pínu	mikilvægari,	ég	held	það,	

en	 já.	 Kannski	 var	 ætlast	 til	 meira	 af	 manni	 þegar	 maður	 er	 kominn	 í	 þetta	 orðinn	

félagsliði“.	 Hún	 telur	 að	 fólk	 líti	 hana	 öðrum	 augum	 og	 geri	 meiri	 kröfur	 til	 hennar.	

Upplifun	Fríðu	er	einnig	á	sömu	nótum	og		talar	hún	um	að	það	sé	gott	að	hafa	próf	og	

hún	sé	ánægðari	með	sig	í	starfi	eftir	að	hafa	lokið	félagsliðanáminu:		
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Hérna	það	er	alltaf	rosa	gott	að	hafa	smá	próf	sko	og	maður	fékk	svona	ég	verð	að	
segja	það	svona	kannski	meira,	hérna	maður	var	svona	aðeins	ánægðari	með	sjálfan	
sig	í	starfinu	sko.	Þegar	maður	var	búin	að	ljúka	semsagt	þessu	námi.	

Brynja	talar	um	að	eftir	námið	hafi	hún	öðlast	betri	skilning	á	stöðu	einstaklinga	og	það	

hafi	verið	góð	áminning	fyrir	starfið.	Alma	talar	um	að	hún	hafi	öðlast	meira	sjálfstraust	í	

starfi	eftir	námið	og	fannst	hún	betri	manneskja	í	starfi	líkt	og	hún	segir	„maður	var	meira	

svona	sjálfstraust	maður	öðlast	meira	sjálfstraust	við	að	fara	í	svona,	ég	held	að	það	sé	nú	

ekki	spurning.		Og	jújú	mér	fannst	ég	bara	betri	manneskja	í	starfi“.	Guðný	telur	sig	vera	

sterkari	 fyrir	 vikið	 og	 ánægð	með	 að	 hafa	 lokið	 einhverju	 og	 telur	 sig	 hafa	 eflst	 sem	

starfskraftur	eftir	að	hafa	lokið	félagsliðanáminu	líkt	og	hún	segir:		

Manni	fannst	manni	vera	pínu	sterkari	maður	fékk	pínu	hærri	laun	og	fannst	manni	
vera	sterkari	fyrir	vikið.	Að	vera	búin	með	eitthvað,	eiga	eitthvað	ofan	í	skúffu.	Svo	
náttúrulega	 jújú	 auðvitað	 hlýtur	 maður	 að	 hafa	 eitthvað	 eflst	 við	 þetta	 sko	 sem	
manneskja	sem	starfskraftur.		

Guðný	talar	einnig	um	að	launin	hafi	hækkað	auk	þess	minnist	Alma	á	það	að	hún	hafi	

fengið	 eitthvað	 metið	 til	 launa	 og	 Elva	 talar	 um	 að	 hún	 hafi	 nú	 ekki	 fengið	 mikla	

launahækkun.		

Allar	konurnar	virðast	vera	sáttar	við	að	hafa	tekið	það	skref	að	fara	í	námið.	Þær	voru	

ánægðar	og	öðluðust	aukið	sjálfstraust	 í	starfi	eftir	að	hafa	verið	 í	 félagsliðanáminu	og	

upplifðu	 sig	 mikilvægari	 í	 starfi	 með	 aukna	 þekkingu	 og	 gátu	 sinnt	 verkefnum	 sem	

ófaglærðir	fengu	ekki	að	sinna	líkt	og	Elva	talar	um.	Einnig	kom	fram	ánægja	með	að	hafa	

lokið	námi	og	náð	þeim	áfanga	að	hafa	klárað	nám.	Hér	næst	verður	fjallað	um	viðhorf	

félagsliða	til	stöðu	stéttarinnar	í	samfélaginu.		

3.2.3 Vanmetið	starf,	engin	löggilding	og	viðurkenning		

Þrátt	fyrir	að	upplifun	kvennanna	af	félagsliðanáminu	hafi	verið	jákvæð	og	þær	hafi	eflst	

í	starfi	að	námi	loknu	var	áberandi	að	allar	töluðu	um	að	starfsstétt	félagsliða	væri	ekki	

löggild.	 Flestar	 þeirra	 tóku	 sjúkraliða	 til	 samanburðar	 við	 félagsliða	 þar	 sem	 starf	

sjúkraliða	er	löggilt.	Þær	tala	um	að	þetta	séu	sambærilegar	stéttir	sem	sinna	mismunandi	

hlutverkum	en	sjúkraliðar	eru	með	lögverndað	starfsheiti.		

Hjá	flestum	konunum	voru	vonbrigði	einkennandi	sökum	þess	að	starfið	hefði	ekki	þá	

virðingu	sem	það	ætti	skilið	í	samfélaginu	og	það	væri	vanmetið.	Það	var	hægt	að	greina	

vonbrigði	 hjá	 einhverjum	 kvennanna	 varðandi	 viðhorf	 almennings	 til	 starfsins	 sem	 að	
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þeirra	mati	einkenndist	af	vanþekkingu	og	virðingarleysi.	Einnig	minntust	nokkrar	á	það	

að	starfið	væri	sjaldan	auglýst,	líkt	og	kemur	t.d.	fram	hjá	Fríðu	og	að	margir	þekktu	ekki	

til	eða	vissu	hvaða	starfi	félagsliðar	sinntu.	Jóna	minnist	síðan	á	sjúkraliðana	sem	eru	með	

löggildingu	og	ber	saman	við	félagsliða	og	ýjar	að	því	að	löggildingin	geti	haft	áhrif	á	það	

hvort	það	sé	auglýst	eftir	félagsliðum	í	starf	eða	ekki	líkt	og	hún	talar	um:		

Svona	hvernig	aðrir	líta	á	félagsliða	ég	meina	það	er	aldrei	auglýst	eftir	félagsliðum,	
ég	hef	aldrei	séð	auglýst	eftir	félagsliðum.	Það	er	auglýst	eftir	sjúkraliðum	þeir	eru	
með	sína	uu...	semsagt	sjúkraliðafélag.	En	félagsliðinn	er	í	rauninni	ekki	löggilt,	er	ekki	
löggilt.		

Jóna	 talar	 auk	 þess	 um	 langan	 tíma	 sem	 fer	 í	 námið	 og	 að	 hennar	 sögn	 er	 hún	 bara	

félagsliði	að	því	loknu	líkt	og	hún	segir	með	sínum	orðum	og	smánar	ómeðvitað	starfið:		

En	vera	samt	svo	bara	ekki	neitt	nema	félagsliði.	Mér	finnst	það	frekar	lítið.	Þú	ert	að	
eyða	fimm	önnum	í	þetta	sem	er	svo	bara	félagsliði.	Sem	er	ekki,	sem	er	í	raun	bara	
framhaldsnám,	í	grunnsk,	í	framhaldsskóla.	

Upplifun	Fríðu	er	að	miklu	leyti	sambærileg	Jónu.	Fríða	talar	um	að	sjúkraliðar	líti	aðeins	

niður	á	félagsliða	en	vísar	þá	í	að	þeir	séu	með	löggildingu	en	ekki	félagsliðarnir	sem	má	

túlka	þannig	að	hún	líti	á	löggildinguna	sem	þátt	í	því	að	gera	þá	æðri	félagsliðum.	Einnig	

talar	hún	um	að	hún	gleymi	stundum	að	hún	sé	félagsliði	líkt	og	hún	segir:	„Ég	gleymi	því	

stundum	að	ég	sé	félagsliði,	það	er	bara	þannig.	En	maður	segir	það	ef	maður	er	spurður	

sko.	En	þetta	er	svosem	nám	bara	á	framhaldsskólastigi.	En	þetta	er	nám	engu	að	síður“.	

Líkt	og	kemur	hér	fram	hjá	Fríðu	gerir	hún	lítið	úr	náminu	með	því	að	segja	að	það	sé	bara	

nám	á	framhaldsskólastigi.		

Guðný	bendir	á	að	ekki	sé	gert	ráð	fyrir	félagsliðum	í	starfi	innan	skólakerfisins.	Hún	

nefnir	einnig	að	hún	fái	ekki	laun	við	hæfi	sem	félagsliði	heldur	er	það	metið	við	annað	

starf	sem	krefst	ekki	menntunar	og	er	hún	ekki	sátt	með	það	eins	og	hún	orðar	það	sjálf:	

„Þannig	 þetta	 er	 svo	 sorglegt	 en	 svona	 er	 þetta“.	 Líkt	 og	 hinar	 konurnar	 nefnir	 hún	

löggildingu	starfsheitisins	sem	ástæðu	þess	að	staðan	sé	eins	og	hún	er	ásamt	því	að	þetta	

sé	ekki	viðurkennt	starfsheiti	innan	skólakerfisins	og	vísar	til	þess	að	hún	gæti	þá	notað	

löggildingu	sér	til	stuðnings	líkt	og	frásögn	hennar	bendir	til:	„Ef	ég	væri	með	hana	þá	væri	

ég	sterkari	með	það	á	bakvið	mig,	þá	vinn	ég	ekki	í	þessu	hér	ef	ég	fæ	ekki	þessi	laun.	Ég	

er	með	löggildingu	þetta	er	löggilt	starfsheiti	en	það	er	það	ekki	þannig	ég	get	ekki	sagt	

það“.	Það	má	túlka	vonbrigði	í	þessari	frásögn	Guðnýjar.		
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Selma	 talar	 um	 að	 litið	 sé	 öðrum	 augum	 á	 félagsliða	 heldur	 en	 sjúkraliða	 í	

samfélaginu,	en	vitnar	í	það	að	nám	þeirra	sé	bæði	á	framhaldsskólastigi.	Hún	talar	um	að	

sjúkraliðar	séu	með	sína	löggildingu	en	félagsliðar	ekki	og	segir	hún	með	eigin	orðum	„Það	

er	bara	alveg	ótrúlegt	að	við	séum	ekki	búin	að	fá	löggildingu“.	Selma	talar	um	það	þegar	

hún	var	dugleg	að	sækja	ýmis	námskeið	sem	voru	í	boði	í	tengslum	við	starfið,	sem	var	

utan	við	félagsliðanámið	en	hún	fékk	ekkert	metið	í	laun,	sem	hún	telur	vera	ósanngjarnt.	

Sérstaklega	 þegar	 slík	 námskeið	 eru	 haldin	 á	 vegum	 vinnunnar	 og	 takmarkað	 hvað	

starfsfólk	 sækir	 í	 þau	 námskeið.	 Auk	 þess	 talar	 Selma	 um	 skort	 á	 viðurkenningu	 af	

samfélaginu	 á	 störfum	 félagsliða	 og	 að	 þetta	 sé	 að	 mestu	 kvennastarf	 og	 viðhorf	

samfélagsins	til	félagsliða	sé	að	hennar	sögn:	„Svona	að	eldri	konur	gætu	farið	í	gegnum	

eitthvað	nám	sem	er	já,	orðið	félagsliði“.	Hún	gefur	þannig	í	skyn	að	viðhorfið	sé	af	hinu	

neikvæða,	að	starfið	sé	ekki	merkilegt	fyrst	eldri	konur	geta	orðið	félagsliðar	og	að	ungt	

fólk	sæki	síður	í	námið	eða	eins	og	hún	lýsir	því	með	eigin	orðum:	„Þetta	séu	konur	frekar	

sem	eru	búnar	að	vera	í	umönnunarstarfi	lengi	og	vilja	bæta	við	sig,	bæði	vilja	bæta	við	

sig	kannski	í	launum	og	í	já	þekkingu“.		

Alma	hefur	að	mörgu	leyti	sama	viðhorf	og	Selma	og	finnst	starf	félagsliða	vera	mjög	

þarft	í	samfélaginu	en	algjörlega	vanmetið	þar	sem	enginn	viti	í	raun	hvað	starfið	felur	í	

sér	eða	hafi	hugmynd	um	starfsheitið	félagsliði.	Hún	lýsir	eigin	upplifun	þannig	að:		„Fólk	

heldur	að	þetta	sé	bara	námskeið,	þetta	sé	ekki	skóli,	þetta	sé	ekki	próf	heldur	þetta	sé	

bara	svona	langt	námskeið“	en	námið	er	í	raun	miklu	yfirgripsmeira	en	það.	Eins	og	aðrar	

konur	talar	Alma	um	að	starfið	hafi	ekki	hlotið	lögverndun	líkt	og	hún	segir	„þetta	er	ekki	

virt	og	það	er	ekki	komin	náttúrulega	löggilding	á	þetta	sem	verður	örugglega	aldrei,	þeir	

ætla	örugglega	ekki	að	gera	það“.	Hér	vísar	hún	í	stjórnvöld	sem	þeir.	Alma	bendir	á	að	

það	sé	horft	minna	til	andlegu	hliðarinnar	heldur	en	líkamlegu	og	er	þá	að	vísa	til	þess	að	

það	gæti	tengst	því	að	ekki	sé	komin	löggilding	líkt	og	hún	segir	með	eigin	orðum:		

Það	er	eins	og	það	sé	alltaf	seinna	að	meta	inn	eins	og	félagsliði	er	meira	andlega	
hliðin	skilur	þú	hjá	fólki	það	kemur	alltaf	seinna	inn	heldur	en	líkamlega	hliðin	þótt	
það	skipti	alveg	jafn	miklu	máli.	Það	skiptir	svo	miklu	máli	að	fólk	sem	er	veikt	það	
þarf	líka	að,	það	fær	bata	og	fyrr	bata	ef	að	félagslega	hliðin	eða	andlega	hliðin	ef	það	
er	eitthvað	hugsað	um	hana	líka.		

Alma	minnist	einnig	á	að	þó	hún	hafi	fengið	eitthvað	metið	til	launa	eftir	námið	þá	sé	það	

ekki	sjálfsagt	líkt	og	hún	segir	„ég	veit	um	manneskjur	sem	hefur	bókstaflega	ekki	verið	
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hlustað	á	þær,	þó	þær	hafi	útskrifast	úr	þessu	um	laun“.	Samkvæmt	þessu	er	oft	mikil	

barátta	fyrir	félagsliða	að	fá	starf	sitt	metið	til	launa.	Brynja	talar	í	svipuðum	dúr	um	launin	

en	hún	segir:		

Okkur	hefur	gengið	svo	illa	að	fá	félagsliðann	bara	metinn	til	vinnu	og	og	láta	auglýsa	
hann	í	þau	störf	sem	að	hann	passar	að	maður	svona	og	 launin	á	bakvið	hann.	Þá	
finnst	mér	ekki	spennandi	þetta	viðbótarnám	eins	og	er.	Þess	vegna	hef	ég	ekki	farið	
út	í	það.	Að	það	komi	hindranir	bæði	frá	yfirboðurum	í	tengslum	við	laun	og	af	því	að	
maður	hafði	 farið	 í	námið	úr	vinnunni	og	var	ekki	auglýst	eftir	því	þá	hefur	manni	
aðeins	verið	hegnt	fyrir	það	þó	að	komi	allsstaðar	fram	aftur	annars	staðar	að,	það	
er	 svona	misræmi	 í	 þessu	 að	 betri	 starfsmaður	með	meiri	 þekkingu	 og	 ef	 að	 við	
værum	tvær	að	sækja	um	starf	og	nú	væri	félagsliði	og	hin	ekki	þá	væri	félagsliðinn	
ráðinn.	Ég	á	alveg	von	á	því	að	það	yrði	en	það	er	verið	að	hegna	fólki	sem	að	fór,	var	
í	starfi	og	fór	í	námið	semsagt	úr	starfinu.	 	

Brynja	minnist	 á	 vandamál	út	 frá	mörgum	sjónarhornum	 líkt	 og	 kemur	 fram	 í	 frásögn	

hennar,	þ.e.	varðandi	auglýsingar,	 laun,	hindranir	 frá	yfirboðurum	og	að	margar	konur	

hafa	verið	í	starfi	og	farið	í	félagsliðanám	og	lokið	því	en	ekki	fengið	það	metið	til	launa	

þar	sem	það	var	í	raun	ekki	verið	að	auglýsa	eftir	félagsliðum.	Upplifun	hennar	er	sú	að	

það	sé	verið	að	refsa	þeim	fyrir	að	hafa	farið	í	nám.	Einnig	finnst	Brynju	félagsliðinn	vera	

vanmetinn	starfskraftur	og	starfsgeta	og	starfskunnátta	sem	þeir	búa	yfir	mjög	vanmetin.	

Brynja	talar	líka	um	löggildinguna	eins	og	hinar	og	segir	„þá	er	mjög	sárt	að	hérna	að	hann	

skildi	ekki	fá	löggildingu“.	Brynja	minnist	á	starfsmat	í	tengslum	við	nám	og	talar	um	að	

það	sé	ekki	að	skila	félagsliðum	neinu.		

Elva	talar	um,	líkt	og	hinar,	að	stéttin	sé	ekki	löggild	líkt	og	stétt	sjúkraliða	og	talar	um	

að	þetta	sé	svipað	nám,	en	segir	þó	að	það	sé	ekki	lengur	til	sjúkraliðabrú	sem	var	hægt	

að	 fara	 í	 hér	 einu	 sinni.	 Hún	 talar	 líka	 um	 laun	 og	 segir	 „Maður	 fékk	 nú	 ekkert	mikla	

launahækkun	þó	maður	væri	orðin	félagsliði“.	Elva	talar	einnig	um	að	félagsliðarnir	hafi	

þurft	 að	 standa	 saman	 til	 að	 fá	 launahækkanir,	 og	 að	 starfið	 sé	 ekkert	 almennilega	

viðurkennt.	Hún	segir	að	sjúkraliðar	hafi	viljað	félagsliða	í	sitt	félag	en	það	væri	ekki	þannig	

því	líkt	og	Elva	segir	„því	að	félagsliðar	vildu	vera	sér	og	vilja	fá	löggildingu	á	sitt	heiti“.		

Miðað	við	þær	niðurstöður	sem	hafa	komið	fram	hér	varðandi	löggildingu	má	segja	

að	hún	sé	félagsliðum	mikilvæg	og	að	stéttin	hafi	ekki	enn	fengið	þá	staðfestingu	sem	hún	

sækist	eftir	líkt	og	hjá	sjúkraliðum	en	stéttin	ber	sig	mikið	saman	við	sjúkraliða.	Vonbrigði	

með	 að	 starfsheiti	 félagsliða	 sé	 ekki	 löggilt	 eða	 metið	 í	 samfélaginu	 er	 áberandi	 hjá	

konunum.	Þær	tala	um	að	starfið	sé	ekki	metið	til	launa	og	þekking	samfélagsins	á	starfinu	
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sé	lítil	þar	sem	margir	vita	ekki	út	á	hvað	starf	þeirra	gengur	eða	hafa	þekkingu	á	náminu	

sem	þarf	að	ljúka	til	að	verða	félagsliði.	Einnig	tala	nokkrar	þeirra	líkt	og	starf	félagsliða	sé	

ekki	merkilegt.		

Í	 þessum	 kafla	 hefur	 komið	 fram	 að	 flestar	 konurnar	 lýsa	 starfi	 félagsliða	 sem	

umönnunarstarfi.	Allar	konurnar	virðast	vera	ánægðar	með	að	hafa	farið	í	félagsliðanámið	

og	hafa	öðlast	aukið	sjálfstraust	í	starfi	að	því	loknu	þar	sem	þær	upplifa	sig	með	aukna	

þekkingu	og	sem	betri	starfskraft	fyrir	vikið.	Þó	eru	vonbrigði	einkennandi	hjá	þeim	þegar	

talað	er	um	að	starfsstéttin	hafi	ekki	hlotið	 löggildingu	og	að	almennt	sé	 lítil	þekking	 í	

samfélaginu	 á	 því	 starfi	 sem	 félagsliðar	 gegna.	 Þar	 sem	 þetta	 eru	 allt	 konur	 með	

fjölskyldur	 verður	 hér	 næst	 farið	 yfir	 niðurstöður	 í	 tengslum	 við	 sameiningu	

fjölskylduábyrgðar	og	starfs.		

3.3 Fjölskylduábyrgð	og	starf	
Í	 viðtölunum	 sem	 tekin	 voru	 við	 konurnar	 var	 reynt	 að	 fá	 fram	upplifun	 kvennanna	 á	

sameiningu	 fjölskylduábyrgðar	 og	 starfs	 auk	 þeirra	 hindrana	 sem	 gætu	 komið	 upp	 í	

tengslum	 við	 það.	 Hér	 að	 neðan	 verður	 kynnt	 þemað	 sem	 kom	 fram	 varðandi	

fjölskylduábyrgð	og	starf	en	það	var	vaktavinna	og	skipulag,	en	þar	kom	m.a.	 fram	að	

erfiðara	væri	að	sameina	fjölskylduábyrgð	með	vaktavinnu.	

3.3.1 Vaktavinnan	og	skipulag	
Þar	sem	þátttakendur	eru	allir	konur	með	fjölskyldu	eiga	þær	það	sameiginlegt	að	hafa	

þurft	að	samræma	starf	eða	nám	með	fjölskylduábyrgð.	Tvær	kvennanna,	Selma	og	Elva,	

tjáðu	sig	ekki	mikið	um	það	hvernig	fjölskylduábyrgð	færi	saman	með	starfi.	Þó	minnast	

þær	báðar	á	að	það	sé	erfiðara	að	samræma	fjölskyldulíf	og	starf	meðan	umrætt	starf	er	

vaktavinna.	Flestar	kvennanna	telja	að	vaktavinna	sé	ekki	sérstaklega	fjölskylduvæn.	Það	

eru	þó	ekki	allir	félagsliðar	í	vaktavinnu	og	talar	Jóna	um	að	henni	finnist	starf	félagsliða	

passa	vel	með	með	fjölskyldulífi,	líkt	og	hún	segir:		

Bara	mjög	vel.	Ég	vinn	ekki,	ég	er	ekki	á	ekki	 í	 vaktavinnu.	Félagsliðar	 sem	að	eru	
kannski	að	vinna	á	heimili	 fyrir	fatlaða,	þetta	er	allt	vaktavinna.	Ég	er	persónulega	
bara	 ekki	 hrifin	 af	 vaktavinnu	og	mundi	 ekki	 sækja	um	 starf,	 vaktavinnustarf	 sem	
félagsliði	ef	það	væru	mjög	góð	laun	í	boði,	ég	mundi	ekki	gera	það.	

Jóna	talar	um	að	hún	sé	ekki	hrifin	af	vaktavinnu	og	hún	myndi	ekki	fara	í	hana	þó	að	góð	

laun	væru	í	boði.	Einnig	talaði	Jóna	um	að	hún	hefði	ekki	farið	í	nám	ef	hún	hefði	verið	
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með	lítil	börn,	og	ef	hún	væri	að	gera	þetta	aftur	sagðist	hún	myndi	þá	frekar	fara	í	nám	

þegar	börnin	væru	orðin	stærri	og	þetta	væri	orðið	auðveldara	og	viðráðanlegra.	Fríða	

tekur	í	sama	streng	og	Jóna	og	segir	„það	eru	margir	félagsliðar	í	vaktavinnu,	sem	er	nú	

ekkert	sérstaklega	fjölskylduvæn“,	en	talar	um	að	hún	hafi	ekki	lent	í	neinum	vandamálum	

í	tengslum	við	það	að	sameina	fjölskylduábyrgð	og	starf	en	hún	tiltekur	líka	að	hún	sé	í	

sveigjanlegri	vinnu	og	því	sé	ekkert	mál	að	sameina	starf	og	fjölskylduábyrgð.		

Í	viðtölunum	kom	fram	að	starf	félagsliða	sé	ekki	verra	en	mörg	önnur	störf	í	tengslum	

við	sameininginu	fjölskylduábyrgðar	og	starfs.	Brynja	sagðist	ekki	hafa	mörg	önnur	störf	

að	miða	við	þar	sem	hún	hafi	alltaf	unnið	í	umönnunarstörfum	í	vaktavinnu.	Hún	talar	um	

að	 vaktavinnan	 hafi	 krafist	 þess	 að	 hún	 þyrfti	 að	 skipuleggja	 sig	 þannig	 að	maðurinn	

hennar	hafi	getað	verið	heima	og	að	það	hefði	getað	gengið	betur	líkt	og	hún	segir:	„Þar	

kemur	það	meira	að	vaktavinnunni	auðvitað	þessi	hérna	sem	að	gekk	ekki	nógu	vel,	hefði	

alveg,	hefði	alveg	viljað	hérna,	viljað	sjá	það	ganga	betur“.	Hér	á	hún	við	erfiðleikana	við	

að	sameina	fjölskylduábyrgð	og	starf	og	talar	hún	um	að	vaktavinnan	hafi	komið	verst	

niður	á	jólunum	þegar	hún	þurfti	að	vinna	á	aðfangadag.	Einnig	minntist	hún	á	að	margir	

gátu	ekki	hugsað	sér	að	vinna	á	aðfangadag	en	hafi	þurft	að	sætta	sig	við	það.		

Guðný	 er	 á	 sama	máli	 og	 Brynja	 í	 tengslum	 við	 að	 starf	 félagsliða	 passi	 vel	 með	

fjölskylduábyrgð	en	hún	er	í	dagvinnu	ekki	vaktavinnu.	Þó	hafi	hún	reynslu	af	vaktavinnu	

og	minnist	á	nauðsyn	þess	að	hafa	mjög	gott	skipulag	til	þess	að	láta	allt	ganga	upp	þegar	

þurfti	að	redda	pössun	vegna	kvöldvakta	eða	næturvakta.	Guðný	talar	þó	um	að	hún	hafi	

ekki	mætt	nógu	miklum	skilningi	þegar	hún	þurfti	að	vera	heima	vegna	veikinda	barna	líkt	

og	kemur	fram	í	frásögn	hennar	„sumt	fólk	bara	höndlar	ekki	að	bera	ábyrgð	og	tæklar	

ekki	þegar	þú	hringir	inn	og	segir	bara	að	þú	sért	með	veikt	barn	og	komir	ekki	í	nótt	og	

kemst	ekki	aftur	og	aftur“.	Hún	leit	svo	á	að	hún	hafi	ekki	mætt	skilningi	yfirmanna	sinna	

sem	hún	gagnrýndi	og	taldi	þá	misgóða	í	stakk	búna	að	tækla	aðstæður	sem	slíkar	þegar	

starfsmaður	er	frá	vegna	veikinda	barna.	Þessi	upplifun	vakti	hjá	henni	samviskubiti	þó	

hún	vissi	að	það	ætti	ekki	að	gera	það,	þar	sem	lítið	er	hægt	að	gera	í	veikindum	barna	og	

var	lítið	minnst	á	feðurna	í	því	samhengi.		

Alma	tekur	í	sama	streng	og	Guðný	og	Brynja	varðandi	skipulag	en	í	frásögn	hennar	

kemur	fram:	„Það	er	náttúrulega	bara	álag.	Að	vera	allar	vaktir	og	aðra	hverja	helgi	og	

þetta	byggist	náttúrulega	á	því	að	maður	hafi	einhvern	heima	til	að	sinna	börnunum	á	
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meðan	maður	er	í	burtu	á	kvöldin	og	næturna	og	um	helgar“,	en	þó	segir	Alma	líka	að	það	

geti	haft	sína	kosti	að	vera	í	vaktavinnu,	að	það	geti	nýst	inn	á	heimilinu.	Hún	talaði	um	

að	á	sínum	vinnustað	hafi	hún	 fundið	 fyrir	 skilningi	og	ekki	komið	upp	vesen	varðandi	

veikt	 barn	 eða	 slíkt,	 og	 telur	 að	 það	 fari	 alfarið	 eftir	 þeim	 vinnustað	 sem	 viðkomandi	

starfar	á.			

Flestum	konunum	fannst	starf	félagsliða	passa	ágætlega	með	fjölskylduábyrgð	en	tala	

um	að	það	sé	erfiðara	að	samræma	fjölskylduábyrgð	og	vaktavinnu.	Það	kemur	fram	að	

þegar	konurnar	voru	í	vaktavinnu	þurftu	þær	að	vera	mjög	skipulagðar	og	passa	að	það	

væri	alltaf	einhver	til	þess	að	vera	heima	með	börnunum,	þar	sem	gefið	er	í	skyn	að	þær	

hafi	haft	mestu	ábyrgðina	á	því	skipulagi.	Það	er	minnst	á	að	það	geti	 farið	alveg	eftir	

yfirmönnum	hvernig	gangi	að	sameina	starf	og	fjölskylduábyrgð.	Tvær	kvennanna	Alma	

og	Guðný	eru	með	ólíkar	upplifanir	á	því	þar	sem	önnur	mætti	miklum	skilningi	en	hin	

litlum.	Þó	að	talað	hafi	verið	um	að	vaktavinna	krefðist	meiri	skipulags	kom	einnig	fram	

að	hún	gæti	haft	sína	kosti	innan	heimilisins.			
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4 Umræða	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	skoða	viðhorf	félagsliða	til	starfs	síns	og	félagsliða-	

námsins,	forsendur	þess	að	hafa	farið	í	námið	og	hvernig	fagleg	sjálfsmynd	þeirra	var	eftir	

að	námi	lauk.	Auk	þess	var	skoðað	hvernig	þessum	hóp	kvenna	hefur	gengið	að	sameina	

fjölskylduábyrgð	og	starf.	Allir	þátttakendur	höfðu	það	sameiginlegt	að	hafa	farið	í	námið	

eftir	að	hafa	verið	á	vinnumarkaði	í	langan	tíma	og	sjá	fyrir	fjölskyldu.	Helstu	niðurstöður	

sýndu	að	flestar	konurnar	voru	jákvæðar	gagnvart	félagsliðanáminu	og	höfðu	væntingar	

um	að	fá	aukna	þekkingu	og	verða	betri	starfsmenn.	Meirihluti	þeirra	hafði	litla	trú	á	eigin	

getu	 í	 námi	 en	 ákváðu	 þrátt	 fyrir	 það	 að	 skrá	 sig	 í	 námið.	 Eftir	 námið	 höfðu	 flestar	

konurnar	 jákvæða	 upplifun	 á	 náminu	 og	 fannst	 það	 skemmtilegt.	 Flestum	 fannst	

félagsliðanámið	hafa	styrkt	sig	og	töldu	það	hafa	haft	jákvæð	áhrif	á	faglega	sjálfsmynd	

þeirra.	 Þær	 lýstu	 starfi	 félagsliða	 aðallega	 sem	 umönnunarstarfi	 og	 töldu	 það	 vera	

vanmetið	 í	 samfélaginu.	 Konurnar	 töluðu	 auk	 þess	 um	 að	 lítið	 væri	 auglýst	 eftir	

félagsliðum	og	ríkti	mikil	óánægja	varðandi	það	að	stéttin	hafi	ekki	enn	fengið	löggildingu	

síns	 starfsheitis.	Þeim	 fannst	 starf	 félagsliða	passa	vel	með	 fjölskylduábyrgð	en	 töluðu	

sérstaklega	um	aukið	skipulag	heima	fyrir	ef	um	vaktavinnu	var	að	ræða	til	að	sameina	

starfið	með	fjölskyldulífi.		

4.1 Ávinningur	félagsliðanámsins	

Öllum	félagsliðunum	fannst	félagsliðanámið	nytsamlegt	og	sáu	ekki	eftir	því	að	hafa	farið	

í	 það.	 Nokkrar	 þeirra	 töluðu	 um	 reynslu	 sína	 úr	 fyrra	 námi	 og	 að	 þær	 höfðu	 stuttan	

námsferil	 að	 baki.	 Þær	 konur	 sem	 fóru	 í	 félagsliðann	 höfðu	 áður	 starfað	 við	

umönnunarstörf	og	störf	sambærileg	við	starf	félagsliða.	Flestar	konurnar	sóttu	í	námið	

til	þess	að	sækja	sér	frekari	menntun	eða	til	að	athuga	hvort	þær	höfðu	hæfnina	í	það	að	

læra	eftir	 slæma	 fyrri	 reynslu	 í	 námi.	Væntingar	 kvennanna	 við	 að	 fara	 í	 námið	 fólust	

aðallega	í	því	að	öðlast	meiri	þekkingu,	verða	fróðari	og	verða	betri	starfsmenn	með	því	

að	auka	þekkingu	sína	og	hæfni	í	starfi.	

Konurnar	luku	félagsliðanáminu	á	tímabilinu	2007-2015.	Fimm	þeirra	luku	náminu	í	

framhaldsskóla	meðan	tvær	þeirra	fóru	í	gegnum	námið	á	símenntunarstöð.	Eftir	að	hafa	

lokið	félagsliðanáminu	töluðu	flestar	um	jákvæða	upplifun	af	náminu	og	áhrif	á	líf	þeirra,	

má	þar	 t.d.	 nefna	aukin	hæfni	 í	 starfi	 og	 aukið	 sjálfstraust.	 Flestum	kvennanna	 fannst	

námið	skemmtilegt	en	engin	talaði	neikvætt	um	námið.	Þó	kemur	fram	hjá	einhverjum	
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þeirra	að	námið	væri	frekar	stutt,	óöryggi	varðandi	tölvunoktun	og	að	það	væri	íþyngjandi	

að	þurfa	að	taka	próf.	Auk	þess	hafi	þeim	þótt	stressandi	í	byrjun	að	þurfa	skrifa	ritgerðir.		

Sumar	konurnar	höfðu	ekki	góða	reynslu	af	fyrra	námi	og	hjá	flestum	þeirra	var	trú	á	

eigin	getu	í	námi	lítil	hvort	sem	það	tengdist	fyrri	reynslu	úr	námi	eða	þær	höfðu	ekki	trú	

á	því	að	þær	gætu	farið	í	nám	vegna	þess	að	þeim	fannst	þær	of	gamlar.	Trú	á	eigin	getu	

getur	haft	áhrif	á	hvaða	ákvarðanir	fólk	tekur	í	lífinu	t.d.	í	tengslum	við	nám	og	störf	(Betz,	

2005).	Ef	hindranir	verða	á	vegi	fólks	og	því	mistekst	getur	það	haft	áhrif	á	trú	á	eigin	getu	

(Blustein,	2006;	Betz,	2005).	Það	á	vel	við	hér	þar	sem	margar	kvennanna	voru	með	slæma	

reynslu	úr	námi	og	með	stutt	nám	að	baki	og	fóru	hikandi	inn	í	félagsliðanámið,	en	létu	

þó	 slag	 standa	 þrátt	 fyrir	 að	 fyrri	 reynsla	 af	 námi	 hafi	 haft	 heftandi	 áhrif	 á	 þær.	

Niðurstöður	 hér	 eru	 sambærilegar	 við	 niðurstöður	 Rakelar	 Steinvarar	 Hallgrímsdóttur	

(2008)	 þar	 sem	 kemur	 fram	 að	 lítil	 trú	 á	 eigin	 getu	 og	 sjálfsmynd	 hafði	 áhrif	 á	

ákvarðanatöku	kvenna	varðandi	áframhaldandi	nám	þeirra.	Það	kom	fram	hjá	einhverjum	

kvennanna	að	þær	langaði	í	frekara	nám	en	höfðu	ekki	kjark	í	að	halda	því	áfram.	Einnig	

kom	fram	að	hvatning	og	stuðningur	hafði	áhrif	á	að	þær	sóttu	aftur	í	nám	og	á	það	líka	

við	hér	þar	sem	nokkrar	kvennanna	fengu	stuðning	frá	vinkonum	eða	vinnufélögum	sem	

þær	 fóru	með	 í	 námið.	 Niðurstöðurnar	 benda	 til	 að	 stuðningur	 hafi	 áhrif	 á	 ákvörðun	

þessara	kvenna	um	að	fara	aftur	í	nám.	

Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	þeir	sem	eru	líklegastir	til	að	vera	með	minnsta	sjálfsálitið	

eru	þeir	sem	hafa	ekki	lokið	framhaldsskóla	(Jón	Torfi	Jónasson	og	Kristjana	Stella	Blöndal,	

2002).	Ein	kvennanna	hafði	lokið	námi	á	framhaldsskólastigi	og	hafið	nám	á	háskólastigi.	

Hún	var	eini	þátttakandinn	sem	var	með	annað	viðhorf	til	námsins,	hafði	trú	á	eigin	getu	

í	námi	og	talaði	um	að	konur	væru	almennt	að	draga	sjálfan	sig	niður	með	neikvæðum	

hugsunum.		

Þrátt	 fyrir	 litla	 trú	 á	 eigin	 getu	 í	 námi	 hjá	 flestum	 kvennanna	 fannst	 þeim	 námið	

skemmtilegt,	 nytsamlegt	 og	 höfðu	 jákvæða	 upplifun	 af	 því.	 Væntingar	 þeirra	 til	

félagsliðanámsins	 tengdust	 aðallega	 aukinni	 þekkingu	 og	 að	 verða	 verðmætari	

starfskraftur.	Þær	væntingar	urðu	að	veruleika	og	töluðu	flestar	konurnar	um	að	námið	

hafi	aukið	sjálfstraust	þeirra	og	að	þær	höfðu	öðlast	meiri	hæfni	í	starfi.		
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4.2 Í	starfi	að	loknu	námi		

Konurnar	 sem	 voru	 til	 viðtals	 luku	 félagsliðanámi	 og	 voru	 í	 starfi	 að	 námi	 loknu.	 Þær	

töluðu	 allar	 um	 jákvæðar	 breytingar	 hjá	 sér	 að	 náminu	 loknu	hvort	 sem	það	 tengdist	

auknu	sjálfstrausti	eða	viðhorfi	annarra	til	þeirra.	Nokkrar	þeirra	upplifðu	sig	merkilegri	í	

starfi	eftir	að	hafa	lokið	náminu.	Það	er	í	samræmi	við	rannsókn	Hossain	og	Tisdell	(2005)	

þar	 sem	 kemur	 fram	 að	 menntun	 ýti	 undir	 sjálfsálit	 kvenna	 með	 aukinni	 þekkingu.	

Konunum	 fannst	 þær	 öðlast	 meiri	 þekkingu,	 verða	 betri	 starfsmenn	 og	 upplifðu	 sig	

mikilvægari	 í	starfi	eftir	námið.	Fagleg	sjálfsmynd	kvennanna	var	betri	 í	 starfi	að	 loknu	

félagsliðanáminu	en	 líkt	og	Blustein	 (2006)	 talaði	um	er	 sjálfsmynd	einstaklinga	oft	að	

hluta	 til	 byggð	 á	 því	 sem	 þeir	 hafa	 afrekað	 í	 námi	 og	 starfi	 og	 getur	 það	 starf	 sem	

einstaklingar	sinna	haft	áhrif	á	sjálfsmynd	viðkomandi.	Þessar	niðurstöður	voru	í	samræmi	

við	niðurstöður	Auðar	Jónsdóttur	(2012)	sem	sneri	að	leikskólaliðum.	Þar	kom	fram	að	

eftir	að	námi	lauk	upplifðu	þátttakendur	sig	betri	í	starfi	og	með	aukna	hæfni	til	að	sinna	

því.		

Super	(1990)	leggur	áherslu	á	starfstengda	sjálfsmynd	í	kenningu	sinni,	en	þar	talar	

hann	um	að	sjálfsmyndin	breytist	yfir	tíma	og	er	samblanda	af	líffræðilegum	eiginleikum,	

félagslegum	hlutverkum	og	mati	einstaklingsins	á	því	hvernig	aðrir	bregðast	við	honum.	

Það	 samsvarar	niðurstöðum	rannsóknarinnar	þar	 sem	sjálfsmynd	kvennanna	breytist	 í	

starfi	eftir	námið,	bæði	í	auknu	sjálfstrausti	sem	og	viðbrögðum	annarra	við	þeim.	

Þátttakendur	 lýstu	 starfi	 félagsliða	 sem	 umönnunarstarfi.	 Hefðbundin	 kvennastörf	

eru	oftast	lægra	launuð	og	minna	metin	en	störf	karla	(Betz,	2005;	Þorgerður	Einarsdóttir,	

2006).	Það	kom	fram	hjá	Selmu	að	hún	sæi	alveg	fyrir	sér	karl	í	starfi	félagsliða	en	þótti	

ekki	líklegt	að	þeir	myndu	vilja	aðstoða	fólk	á	klósettinu	en	það	endurspeglar	vel	viðhorf	

samfélagsins	til	kvennastarfa	og	mögulega	vissra	fordóma	hjá	Selmu.		

Það	var	ekki	mikið	um	að	laun	kvennanna	hafi	hækkað	að	námi	loknu	en	þær	Guðný	

og	 Alma	 fengu	 eitthvað	metið	 til	 launahækkunar	 og	 Elva	 talar	 um	 litla	 launahækkun.	

Kynbundinn	 launamunur	 er	 ekki	 nýtt	 fyrirbæri	 heldur	 hefur	 lengi	 verið	 þekkt	 og	 hafa	

karlar	í	gegnum	tíðina	haft	hærri	laun	en	konur	(Forsætisráðuneytið,	2004)	þrátt	fyrir	lög	

hérlendis	sem	eiga	að	tryggja	jafnan	rétt	karla	og	kvenna	(Lög	um	jafna	stöðu	og	jafnan	

rétt	 kvenna	 og	 karla	 nr.	 10/2008).	 Vinnumarkaður	 hérlendis	 er	 frekar	 kynskiptur	

(Hagstofa	 Íslands,	2015)	og	hafa	hefðbundin	kvennastörf	verið	 lægra	 launuð	 í	gegnum	
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tíðina	heldur	en	störf	karla	(Betz,	2005).	Í	samræmi	við	frásagnir	kvennanna	fellur	starf	

félagsliða	þar	undir.	

Starf	félagsliða	felst	í	því	að	bæta	lífsgæði	þeirra	einstaklinga	sem	þarfnast	aðstoðar.	

Félagsliðar	starfa	innan	heilbrigðiskerfisins	og	í	félagsþjónustu	t.d.	á	hjúkrunarheimilum,	

við	 heimaþjónustu	 og	með	 einstaklingum	með	 fatlanir	 eins	 og	 fram	 hefur	 komið.	 Ein	

kvennanna	talaði	um	að	þetta	starf	sé	einna	helst	unnið	innan	félagslega	kerfisins	eða	á	

sjúkrahúsum.	Þátttakendur	rannsóknarinnar	tala	um	starf	félagsliða	sem	fjölbreytt	starf	

og	félagsliðar	mega	gera	ýmislegt	sem	ófaglærðir	starfsmenn	gera	ekki.	Þær	upplifa	sig	

merkilegri	í	starfi	og	með	sérhæfða	þekkingu.				

Allar	konurnar	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	töluðu	um	að	starf	félagsliða	væri	ekki	

löggilt	og	lá	sú	umræða	þeim	mjög	á	hjarta.	Mikil	vonbrigði	í	garð	stjórnvalda	um	að	ekki	

væri	búið	að	löggilda	starfið	var	áberandi	og	það	sem	konurnar	lögðu	mesta	áherslu	á.	

Það	 var	 mikið	 talað	 um	 og	 tekið	 til	 samanburðar	 starf	 sjúkraliða	 en	 sú	 stétt	 fékk	

löggildingu	árið	1984	(Lög	um	sjúkraliða,	nr.	58/1984;	Reglugerð	um	menntun,	réttindi	og	

skyldur	sjúkraliða	og	skilyrði	til	að	hljóta	starfsleyfi	nr.	511/2013).	Konurnar	töluðu	um	að	

þetta	 væru	 sambærilegar	 stéttir	 sem	 sinntu	 mismunandi	 hlutverkum.	 Samkvæmt	

fagþróunarmódeli	 Wilensky	 (1964)	 er	 fjórða	 skrefið	 í	 átt	 að	 fagþróun	 starfsstéttar,	

viðurkenning	með	lögum	til	þess	að	vernda	starfssvið	og	siðareglur	stéttarinnar.	Það	hefur	

þó	ekki	orðið	um	starf	félagsliða	þó	að	stéttin	hafi	óskað	eftir	því.	Þátttakendum	fannst	

starfið	vera	vanmetið	og	hafi	ekki	þá	virðingu	sem	það	á	skilið	frá	almenningi.	Nokkrar	

kvennanna	 töluðu	 um	 að	 sjaldan	 væri	 auglýst	 eftir	 félagsliða	 í	 störf	 og	 almenningur	

yfirhöfuð	þekkti	ekki	til	eða	vissi	hvaða	starfi	 félagsliðar	sinntu.	Sumar	konurnar	gerðu	

jafnvel	lítið	úr	starfi	félagsliða	með	orðræðu	sinni.	Dæmi	um	það	er	t.d.	frásögn	Jónu	en	

hún	talar	um	að	„vera	samt	svo	bara	ekki	neitt	nema	félagsliði“.	Þátttakendur	telja	að	

með	því	að	löggilda	stéttina	öðlist	hún	viðurkenningu	og	virðingu	bæði	samkvæmt	lögum	

og	í	samfélaginu,	sem	gæti	þá	haft	áhrif	á	að	auglýst	væri	frekar	eftir	félagsliðum	í	starf.		

4.3 Sameining	starfs	og	fjölskylduábyrgðar	
Allir	 þátttakendur	 eiga	 fjölskyldu	 og	 börn	 og	 hafa	 því	 þurft	 að	 sameina	 starf	 og	

fjölskylduábyrgð	í	gegnum	tíðina.	Einstaklingar	sem	eru	með	fjölskyldu	og	í	starfi	þurfa	að	

sameina	 þau	 hlutverk	 sem	 sinnt	 er	 innan	 fjölskyldunnar	 og	 starfs	 og	 getur	 skapast	

togstreita	 þar	 á	 milli	 (Super,	 1990).	 Margir	 þættir	 geta	 haft	 áhrif.	 Þar	 má	 t.d.	 nefna	
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barneignir	en	konur	eru	inn	og	út	af	vinnumarkaði	á	þeim	tíma	sem	þær	eru	að	eignast	

börn	og	getur	það	haft	áhrif	á	starfsferil	þeirra	til	frambúðar	(Hynes	og	Clarkberg,	2005)	

sem	og	þær	ákvarðanir	sem	eru	teknar	varðandi	starfsferil.	

Þátttakendur	 rannsóknarinnar	 töluðu	 um	 að	 það	 væri	 erfiðara	 að	 samræma	

fjölskyldulíf	með	starfi	ef	viðkomandi	væri	í	vaktavinnu	og	telja	þær	því	vaktavinnu	ekki	

sérstaklega	fjölskylduvæna.	Að	öðru	leyti	finnst	þátttakendum	starf	félagsliða	passa	vel	

með	fjölskylduábyrgð.	Nokkrar	kvennanna	tala	um	að	ef	viðkomandi	er	í	vaktavinnu	með	

fjölskylduábyrgð	þarf	að	vera	mikið	skipulag	til	að	allt	gangi	upp.	Auk	þess	kom	fram	að	

sameining	fjölskylduábyrgðar	og	starfs	velti	á	því	hversu	skilningsríkir	yfirmenn	séu	t.d.	

varðandi	veikindi	barna.	Sambærilegar	niðurstöður	voru	í	eigindlegri	rannsókn	Guðrúnar	

Írisar	Guðmundsdóttur	(2008)	en	þar	kemur	fram	að	skilningur	yfirmanna	sé	mikilvægur	

fyrir	samræmi	milli	fjölskylduábyrgðar	og	starfs.	Konurnar	töluðu	lítið	um	þátttöku	maka	

í	tengslum	við	skipulag	á	sameiningu	starfs	og	fjölskylduábyrgðar.	Þó	kom	það	fram	hjá	

einni	að	þurft	hafi	að	skipuleggja	vaktavinnuna	þannig	að	maðurinn	hennar	væri	heima	

þegar	hún	væri	að	vinna	og	talaði	hún	um	að	það	skipulag	hefði	mátt	ganga	betur.		

Ein	kvennanna	talaði	um	að	vaktavinnan	hafi	komið	verst	niður	á	jólunum	þegar	hún	

þurfti	að	vinna	á	aðfangadag	og	talaði	auk	þess	um	að	margir	hefðu	þurft	að	sætta	sig	við	

að	 vinna	 á	 aðfangadag	 þrátt	 fyrir	 að	 vilja	 það	 ekki.	 Það	 er	 í	 samræmi	 við	 rannsókn	 á	

hefðbundnum	 vaktavinnustörfum	þar	 sem	 kom	 fram	 að	 63%	 þátttakenda	 voru	 frekar	

óánægðir	eða	mjög	óánægðir	með	það	að	stundum	þyrfti	að	vinna	á	hátíðisdögum	(Ólöf	

Eiríksdóttir,	 Guðbjörg	 Linda	 Rafnsdóttir,	 Herdís	 Sveinsdóttir	 og	 Hólmfríður	 K.	

Gunnarsdóttir,	2007).	

Ein	kvennanna,	Jóna,	minntist	sérstaklega	á	það	að	hún	myndi	ekki	fara	í	nám	ef	hún	

væri	með	ung	börn	og	sagði	einnig	að	ef	hún	ætti	að	gera	þetta	aftur	myndi	hún	ekki	fara	

í	 nám	 nema	 þegar	 börnin	 væru	 orðin	 stærri	 sem	 myndi	 gera	 hlutina	 auðveldari	 og	

viðráðanlegri.	Yngsta	konan	í	rannsókninni	er	vel	komin	á	fimmtugsaldurinn	og	hinar	á	

sextugs-	eða	sjötugsaldri.		
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5 Lokaorð	
Flestar	konurnar	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	voru	með	litla	formlega	menntun	og	höfðu	

litla	 trú	 á	 eigin	 getu	 í	 námi	 en	 létu	 slag	 standa	 og	 skráðu	 sig	 í	 félagsliðanám	 seint	 á	

starfsævinni.	Félagsliðunum	fannst	námið	auka	þekkingu	þeirra	og	hæfni	og	gera	þá	að	

betri	starfskröftum.	Rannsóknin	gefur	vísbendingar	um	að	félagsliðar	eru	ekki	ánægðir	

með	stöðu	sína	í	samfélaginu	og	vilja	að	starfsstéttin	fái	löggildingu	og	aukna	virðingu	sem	

myndi	ýta	undir	fagþróun	stéttarinnar.	Þátttakendur	rannsóknarinnar	eru	sjö	kvenkyns	

félagsliðar	og	varpa	niðurstöður	ljósi	á	reynslu	og	viðhorf	þessara	kvenna.	Hafa	ber	þó	í	

huga	að	það	eru	takmarkanir	á	alhæfingargildi	þessarar	rannsóknar	þar	sem	þátttakendur	

eru	fáir	og	hópurinn	afmarkaður.	Konurnar	eru	allar	á	fimmtugs-,	sextugs-	og	sjötugsaldri,	

og	 viðhorf	 þessa	 aldurshóps	 er	 ekki	 endilega	 það	 sama	 og	 hjá	 þeim	 sem	 eru	 yngri.	

Félagsliðar	eru	tiltölulega	ung	starfsstétt	og	fjöldi	þeirra	var,	líkt	og	komið	hefur	fram,	hátt	

í	þúsund	manns	árið	2016	og	gætu	því	einhverjir	þeirra	þekkst	innbyrðis	eða	hafa	jafnvel	

unnið	á	sömu	stöðum.	Orðræða	kvennanna	gæti	því	verið	sú	sama,	en	það	gæti	einnig	

verið	vegna	þess	að	barátta	félagsliða	um	löggildingu	hafi	eflt	samstöðu	þeirra	og	ýtt	undir	

aukin	samskipti	þeirra	á	milli.	Félagsliðum	finnst	almenning	vanta	þekkingu	á	því	starfi	

sem	þeir	sinna	sem	og	stjórnendum	þar	sem	talað	er	um	að	það	sé	sjaldan	auglýst	eftir	

þeim	og	fólk	viti	almennt	ekki	um	hvað	starf	þeirra	snýst.			

Þátttakendur	 tala	um	að	það	 sé	 lítið	um	að	karlar	 séu	 í	 starfi	 félagsliða.	Konurnar	

skilgreina	starfið	sem	umönnunarstarf	en	þau	störf	hafa	verið	skilgreind	sem	hefðbundin	

kvennastörf	 (Betz,	 2005).	 Það	 þarf	 að	 efla	 stöðu	 félagsliða	 í	 samfélaginu	 en	 ekki	 voru	

margir	þátttakendur	sem	töluðu	um	að	 laun	sín	hefðu	hækkað	að	námi	 loknu	og	væri	

lögverndun	starfsheitisins	góð	byrjun	á	því	að	efla	stöðu	 félagsliða.	Einnig	þyrfti	að	ná	

fram	hugarfarsbreytingum	í	samfélaginu	að	umönnunarstörf	séu	ekki	einungis	fyrir	konur	

heldur	 líka	 karla.	Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir	 (2004)	 gerði	 rannsókn	þar	 sem	niðurstöður	

bentu	 til	 þess	 að	 ungir	 karlar	 eða	 strákar	 báru	 minni	 virðingu	 fyrir	 hefðbundnum	

kvennastörfum	en	ungar	konur	eða	stelpur.	Það	er	því	mikilvægt	að	fjölbreytt	störf	séu	

kynnt	fyrir	börnum	frá	unga	aldri	án	þess	að	þau	séu	annað	hvort	kvenna-	eða	karlastörf	

til	að	hægt	sé	að	knýja	fram	viðhorfsbreytingu	hjá	komandi	kynslóðum.			

Þrátt	fyrir	að	félagsliðarnir	sem	rætt	var	við	höfðu	góða	upplifun	af	náminu	og	fannst	

það	 auka	 faglega	 sjálfsmynd	 sína,	 þekkingu	 og	 hæfni	 þeirra	 í	 starfi	 eru	 hindranir	 sem	
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félagsliðar	mæta	 í	 samfélaginu	 varðandi	 laun,	 viðurkenningu	 og	 virðingu.	 Það	 þarf	 að	

breytast	þannig	að	starfsstéttin	öðlist	formlegri	stöðu	og	gæti	löggilding	verið	góð	byrjun	

á	því.	Það	væri	áhugavert	að	gera	frekari	rannsóknir	á	viðhorfi	og	upplifun	karla	 innan	

stéttarinnar,	 annarra	 aldurshópa	 og	 viðhorf	 stjórnenda	 til	 starfsstéttarinnar.	 Auk	 þess	

væri	 áhugavert	 að	 skoða	 viðhorf	 karla	 gagnvart	 vaktavinnu	maka	 og	 þátttöku	 þeirra	 í	

fjölskylduábyrgð	og	umönnun	barna.		

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	geta	nýst	náms-	og	starfsráðgjöfum	sem	vinna	að	

skipulagi	 náms	 fyrir	 einstaklinga	með	 litla	 formlega	menntun,	 stjórnendum	 sem	 hafa	

félagsliða	 í	 vinnu	 hjá	 sér	 eða	 gætu	 nýtt	 starfskrafta	 félagsliða	 innan	 sinna	 raða	 t.d.	 í	

skólakerfinu.	 Líkt	 og	 kom	 fram	 hjá	 einum	 þátttakanda	 gerði	 stofnunin	 þar	 sem	

viðkomandi	 var	 starfandi	 ekki	 ráð	 fyrir	 félagsliða	 í	 launaákvörðun	 eða	 skipulagningu	

skólastarfsins.	Einnig	gæti	þessi	rannsókn	haft	hagnýtt	gildi	fyrir	opinberar	stofnanir	og	

stjórnendur	sem	gætu	ráðið	til	sín	félagsliða	eða	vilja	kynna	sér	sýn	þessarar	stéttar	betur.	

Stjórnvöld	gætu	nýtt	þessa	rannsókn	í	stefnumótun	á	sviði	starfsmenntunar	með	það	að	

leiðarljósi	að	flestir	einstaklingar	sem	sækja	í	námið	eru	konur	í	kringum	miðjan	aldur	og	

hægt	er	að	nýta	viðhorf	þeirra	og	reynslu	hér	til	að	öðlast	betri	þekkingu	á	stöðu	þessara	

kvenna	og	sambærilegra	hópa.	Þar	sem	flestir	þeirra	sem	mennta	sig	sem	félagsliða	eru	

konur	í	kringum	miðjan	aldur	þarf	líka	að	gera	námið	sýnilegra	fyrir	yngra	fólk	og	karla.	

Rannsóknin	getur	einnig	aukið	skilning	og	meðvitund	á	stöðu	félagsliða	í	samfélaginu	og		

lagalega	stöðu	þeirra	sem	þeir	hafa	verið	að	reyna	að	bæta	en	án	árangurs.	Auk	þess	gæti	

rannsóknin	 nýst	 almenningi	 og	 samfélaginu	 í	 heild	 sinni	 við	 að	 kynnast	 starfsstétt	

félagsliða	og	því	mikilvæga	og	vanmetna	starfi	sem	þeir	sinna	í	samfélaginu.						
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Viðauki	1	–	Viðtalsrammi	

	

Bakgrunnsspurningar	

• Vilt	þú	byrja	að	segja	mér	frá	sjálfri	þér?	

• Hvernig	eru	fjölskylduhagir?	

• Hvaða	menntun	hefur	þú	lokið?	

• Hvaða	starfi	sinnir	þú?	

Félagsliðanám	

• Hvað	varð	til	þess	að	þú	ákvaðst	að	fara	í	félagsliðanám?	

• Hvaða	væntingar	hafðir	þú	til	námsins?	

• Hver	var	þín	upplifun	af	náminu?	

• Hvernig	er	trú	þín	á	eigin	getu	varðandi	nám?	

Starf	félagsliða	

• Hvernig	myndir	þú	skilgreina	starf	félagsliða?	

• Hvernig	finnst	þér	að	starfa	sem	félagsliði?	

• Hvernig	var	í	starfi	eftir	að	félagsliðanáminu	var	lokið?	

• Finnur	þú	einhvern	mun	í	starfi	eftir	að	félagsliðanámi	lauk,	ef	svo	er	þá	hvernig?		

Fjölskylduábyrgð		

• Hvernig	hentar	starf	félagsliða	með	fjölskyldulífi?	

• Hvernig	hefur	gengið	að	sameina	starf	og	fjölskylduábyrgð?		

• Upplifðir	þú	einhverjar	hindranir	í	starfi	í	tengslum	við	fjölskylduábyrgð,	ef	svo	er,	

þá	hvernig?		

• Upplifðir	þú	einhverjar	hindranir	í	námi	í	tengslum	við	fjölskylduábyrgð,	ef	svo	er,	

þá	hvernig?		


