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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hún 

fjallar um notkun markþjálfunar og handleiðslu á leið einstaklinga, fyrirtækja og 

stofnana til árangurs, með sérstakri áherslu á aðkomu félagsráðgjafa. 

Rannsóknarspurningarnar voru; „Á hvaða hátt sker markþjálfun sig frá 

handleiðslu?“ og „að hvaða leyti getur reynsla félagsráðgjafa nýst vel í 

markþjálfun?“. Til þess að svara spurningunum var leitast við að draga upp 

heildræna mynd af því hvað felst í markþjálfun annars vegar og handleiðslu hins 

vegar. Við heimildaöflun var notast við bókasafnskerfið Gegni, gagnagrunnana 

ProQuest og hvar.is, ásamt því að leita heimilda á leitarvefnum Google. Í 

ritgerðinni er því haldið fram að markþjálfun og handleiðsla séu greinar með 

svipuð markmið að leiðarljósi, en ólíkar aðferðir til aðstoðar einstaklingum, 

fyrirtækjum og stofnunum við faglega og persónulega þróun, sem og í leit þeirra að 

lausnum tiltekinna vandamála. Jafnframt er því haldið fram að færni, menntun og 

reynsla félagsráðgjafa, þar á meðal í handleiðslufræðum, henti vel í hlutverki 

markþjálfa. 

  



  

2 
 

Formáli 

Ég vil nota tækifærið og þakka umsjónarkennara mínum dr. Steinunni 

Hrafnsdóttur, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, fyrir ábendingar, leiðsögn 

og aðstoð við öflun heimilda við gerð þessa B.A. verkefnis. Þá vil ég þakka 

Hrafnhildi Hreinsdóttur fyrir góðan og gagnrýnan yfirlestur, stuðning og hvatningu. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka nánustu aðstandendum mínum fyrir ómældan 

stuðning og þolinmæði á meðan að verkefnaskrifunum stóð.  
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1.0. Inngangur 

Örar breytingar samtímans eins og skipulagsbreytingar, aukin samkeppni eða 

samruni, krefjast sífelldrar aðlögunar einstaklinga, fyrirtækja og stofnana sem í 

kjölfarið glíma við aukið álag og margs konar vandamál. Markþjálfun og handleiðsla 

hafa reynst gott svar við þessari þróun, en báðar aðferðirnar aðstoða einstaklinga, 

fyrirtæki og stofnanir á leið þeirra til árangurs. Mikilvægt telst að búa yfir hæfu 

starfsfólki með færni, rétt viðhorf og góða þekkingu og því hafa fyrirtæki og 

stofnanir í auknum mæli hafið fjárfestingu í þjálfun og þróun starfsfólks. 

 Handleiðsla á uppruna sinn að rekja til félagsráðgjafar og hefur frá fyrstu tíð 

verið mikilvægur hlekkur í bæði námi og störfum félagsráðgjafa. Handleiðsla eflir 

fagmennsku og aðstoðar fagmenn við að tryggja gæði þeirrar þjónustu sem þeir 

veita, ásamt því að vernda fagmanninn og auka starfsánægju hans. Markþjálfun er 

hins vegar tiltölulega ný aðferð sem hefur verið að ryðja sér til rúms á síðustu árum 

og áratugum á öllum sviðum samfélagsins. Með fjölbreyttri nálgun aðstoðar 

markþjálfun einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir við að koma auga á styrk- og 

veikleika sína; finna lausnir á ýmsum vandamálum sínum; og ná ýmsum faglegum 

og persónulegum markmiðum.  

 Við val á ritgerðarefni hafði höfundur í huga áhuga sinn á að samtvinna 

metnað sinn fyrir félagsráðgjöf sem og áhuga sinn á stjórnun. Því lá beinast fyrir að 

velja ritgerðarefni er snertir hvort tveggja, markþjálfun og handleiðslu. Mikið hefur 

verið skrifað um hvort tveggja, en við nánari skoðun varð höfundi ljóst að þrátt 

fyrir líkindi aðferðanna hafa skrif fræðimanna lítið sem ekkert beinst að þeim mun 

sem felst í markþjálfun og handleiðslu. Með það í huga ákvað höfundur að 

eftirfarandi rannsóknarspurningar yrðu hafðar að leiðarljósi við gerð 

ritgerðarinnar. 

 Á hvaða hátt sker markþjálfun sig frá handleiðslu? 

 Að hvaða leyti getur reynsla félagsráðgjafa nýst vel í markþjálfun? 

Til þess að svara þessum spurningum er ritgerðinni skipt í fjóra megin kafla. Í næsta 

kafla ritgerðarinnar er almenn umfjöllun um markþjálfun, þar sem gerð verður 

grein fyrir hugtakinu markþjálfun, skilgreiningu þess og sögu. Auk þess sem fjallað 

verður um hæfniskröfur markþjálfa, ferli markþjálfunar, helstu nálganir hennar og 
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rannsóknir á árangri markþjálfunar. Í þriðja kaflanum verður fjallað um 

handleiðslu, þar sem saga hennar er rakin og hugtakið handleiðsla skilgreint. 

Jafnframt verður fjallað um færni handleiðara og sögu handleiðslufræða á Íslandi. 

Auk þess verður fjallað um tengsl félagsráðgjafa við handleiðslu, bæði í hlutverki 

handleiðara og þess handleidda, þar sem sérstaklega verður fjallað um rannsókn 

Sigrúnar Júlíusdóttur (2000) á handleiðslumálum hérlendis. Í lok kaflans verður svo 

komið inn á ferli og form handleiðslu. Í þeim fjórða gerir höfundur tilraun til þess 

að bera saman á skiljanlegan hátt hvað er líkt og ólíkt með markþjálfun og 

handleiðslu. Í fimmta kafla ritgerðarinnar verða færð rök fyrir því hvernig menntun, 

færni og reynsla félagsráðgjafa getur komið að góðum notum í hlutverki 

markþjálfa.  

 Við öflun heimilda notaðist höfundur við bókasafnskerfið Gegnir, 

gagnagrunnana ProQuest og hvar.is, ásamt því að leita heimilda á leitarvefnum 

google.is. Þær heimildir sem urðu fyrir valinu voru aðallega ritrýndar greinar, bæði 

erlendar og innlendar, erlendar bækur auk þess sem stuðst var við heimasíður 

íslenskra og erlendra samtaka og stofnana. 
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1.0. Markþjálfun (e. Coaching) – fræðileg umfjöllun 

Það er erfitt, ef ekki ómögulegt, að segja til um hvenær markþjálfun átti sér fyrst 

stað. Uppruna enska hugtaksins „coach“ má rekja allt til ársins 1500 þegar að orðið 

var notað yfir stóra gerð hestvagna. Slíkir hestvagnar voru nefndir eftir 

ungverskum kaupstað að nafni Koczi (borið fram “koach“), en orðið átti sér 

hliðstæður í flestum evrópskum tungumálum. Það var ekki fyrr en árið 1830 að 

hugtakið var tengt kennurum eða leiðbeinendum, þá af nemendum Oxford 

Háskóla sem notuðu orðið sem slangur yfir leiðbeinanda sem aðstoðaði nemanda í 

undirbúningi prófa. Árið 1961 varð hugtakið hluti af íþróttamáli og þá notað í 

merkingunni að efla frammistöðu íþróttamanna (Zeus & Skiffington, 2005; Online 

Etymology Dictionary, e.d.). 

Þrátt fyrir langa sögu hugtaksins “coach“ varð markþjálfun ekki til sem 

eiginleg aðferð fyrr en að líða tók á tuttugustu öldina og þá í heimi viðskiptanna. Á 

sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar einkenndust stjórnunarkerfi fyrirtækja, 

opinberra stofnana og samtaka af valdi sem byggt var upp í pýramída. Í slíku kerfi 

tóku einn eða fáir aðilar, sem efst sátu í pýramídanum, mikilvægustu ákvarðanirnar 

og höfðu mesta ábyrgð. Eftir því sem að neðar fór í pýramídan fjölgaði aðilum sem 

höfðu minni ábyrgð og tóku færri mikilvægar ákvarðanir, en fylgdu þess í stað eftir 

ákvarðanatökum aðila sem voru hærra settir á vinnustaðnum. Í slíku 

stjórnunarkerfi, sem öðru nafni má nefna skrifræði, voru verksvið vandlega 

skilgreind, hver og einn starfsmaður sérhæfður og starfsreglur fastmótaðar. 

Fljótlega fóru fyrirtæki og stofnanir að átta sig á því að hægt væri að auka árangur 

þeirra og möguleika á að þrífast og dafna, með auknum sveigjanleika. Er líða tók á 

áttunda áratuginn og í byrjun þess níunda fóru stærri fyrirtæki, opinberar stofnanir 

og samtök að sjá hag sinn í því að þjálfa leiðtogahæfni starfsmanna sinna og dreifa 

ábyrgð og stjórn til fleiri aðila. Þessi þróun gaf markþjálfun byr undir báða vængi, 

sökum þess að stjórnendur og aðrir starfsmenn fyrirtækjanna áttuðu sig á því að ef 

fyrirtækin og stjórnunarhættir þeirra áttu að breytast, þá yrðu starfsmennirnir að 

breytast með þeim. Staðreyndin var nefnilega sú að ef stjórnendur unnu ekki 

markvisst að því að þróa hæfileika starfsmanna sinna, þá stóðu þeir frammi fyrir 

auknu erfiði og meiri vinnu á eigin herðum (Hudson, 1999; Stone, 2007). 
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 Hinn faglegi vettvangur markþjálfunar kom til sögunnar á síðari hluta 

níunda áratugarins, er svokallaðir markþjálfar hófu að vinna með stjórnunarkerfi 

fyrirtækja og með einstaklingum innan þessara kerfa. Hlutverk markþjálfa var að 

sinna leiðtogaþjálfun starfsmanna, sem og að hjálpa starfsmönnum með 

lífstílsbreytingar og persónulegan þroska. Þá aðstoðuðu markþjálfar starfsmenn við 

að takast á við kulnun í starfi, togstreitu á milli atvinnu og einkalífs og ásamt því að 

ná markmiðum sínum og auka vellíðan. Aðkomu markþjálfa var ætlað að auka 

afköst starfsfólks og þar af leiðandi skila meiri hagnaði fyrir fyrirtækið á tímum 

hagræðinga og niðurskurðar (Hudson, 1999). 

 Síðustu tvo áratugina hefur markþjálfun verið að breiðast út. Einstaklingar, 

fyrirtæki og stofnanir á öllum sviðum samfélagsins hafa í auknum mæli séð hag 

sinn í að fá aðstoð markþjálfa í því skyni að koma auga á styrk- og veikleika sína; 

finna lausnir á ýmsum vandamálum; og ná ýmsum faglegum og persónulegum 

markmiðum. Enn fremur hafa stjórnendur farið að tileinka sér sjónarmið 

markþjálfa og nota markþjálfun sem lið í því að styðja starfsfólk sitt til þess að vaxa 

og dafna í starfi sínu sem og einkalífi. Þessa miklu útbreiðslu markþjálfunar má 

einna helst sjá ef litið er til þeirrar fjölgunar sem orðið hefur í Alþjóðasamtökum 

markþjálfa (e. International Coach Federation) síðastliðinn áratug. Allt að 20% 

fjölgun hefur orðið hjá samtökunum árlega og eru félagsmenn í dag rúmlega 18 

þúsund í yfir 100 löndum (Austin & Brain, 2002; International Coach Federation, 

2009 -a; International Coach Federation, e.d. –a; Matilda Gregersdotter, 2006; 

Stone, 2007).  

1.1. Hvað er markþjálfun? 

Alþjóðasamtök markþjálfa eru frumkvöðull í þróun skilgreininga á markþjálfun 

(International Coach Federation, e.d. -b). Samkvæmt samtökunum er markþjálfun 

viðvarandi samband sem miðar að því að markþjálfunarþeginn grípi til aðgerða 

sem gera framtíðarsýn, markmið og óskir hans að veruleika. Til þess notar 

markþjálfi, samkvæmt samtökunum, ferli spurninga og persónulegra uppgötvana 

til að auka vitund og ábyrgð markþjálfunarþegans og veitir honum jafnframt 

stuðning og endurgjöf. Markþjálfunarferlið hjálpar markþjálfunarþeganum bæði að 

skilgreina og ná faglegum og persónulegum markmiðum hraðar og auðveldar en 
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annars væri mögulegt (International Coach Federation, e.d. –c). Mikill fjöldi 

skilgreininga markþjálfunar hefur þó komið fram, en þrátt fyrir fjölbreytilegt inntak 

þeirra má segja að áherslurnar séu þær sömu. Landsberg (2002) skilgreinir til að 

mynda markþjálfun á eftirfarandi hátt: 

„Markþjálfun leitast við að bæta frammistöðu og auka lærdóm. Hún felur í 

sér endurgjöf, hvatningu og kröftugar spurningar. Markþjálfun leiðir í ljós 

hvort að markþjálfunarþegi sé tilbúinn að taka að sér tiltekið verkefni, að 

hann hafi til þess bæði vilja og hæfni.“ (bls. 12). 

 Hargrove skilgreinir markþjálfun á mjög svipaðan máta, en hann segir 

markþjálfun styðja fólk og hvetja það til að bæta frammistöðu sína, ásamt því að 

laða fram bestu eiginleika þeirra (Hargrove, 2003). Skilgreining Whitmore er 

nokkuð einfaldari og lýsir jafnvel hvað best hvað markþjálfun hefur fram að færa. 

Hann segir markþjálfun vera ferli milli markþjálfa og einstaklings, þar sem leystir 

eru úr læðingi þeir hæfileikar sem einstaklingur býr þegar yfir, til að hámarka 

afköst hans. Þjálfunin hjálpi einstaklingi að læra sjálfum, frekar en að honum sé 

kennt (Whitmore, 1992).  

Til þess að skilja grunninntak markþjálfunar er mikilvægt, samkvæmt 

Jonathan Caspi (2005), að skilja að hugtakið markþjálfun vísar til tveggja atriða. 

Annars vegar til aðferðar, en sem aðferð er hægt að líkja markþjálfun við aðrar 

nálganir, til að mynda lausnamiðaða nálgun og hugræna atferlismeðferð. Hins 

vegar til stefnu, en þar á hann við að markþjálfun sé upprennandi grein með sínar 

eigin áherslur. Caspi telur að með þessar grunnmerkingar hugtaksins markþjálfun í 

huga, megi skilgreina markþjálfun á þann yfirgripsmikla hátt að vera 

markmiðsleitandi ferli sem leitast eftir að aðstoða einstaklinga og fyrirtæki við að 

bæta persónulega og faglega frammistöðu sína.  

Þrátt fyrir að mikil breidd ríki í skilgreiningum á markþjálfun, eiga 

skilgreiningarnar það flestar sammerkt að líta á samband markþjálfa og 

markþjálfunarþega sem samvinnu, sem byggist á jafnréttisgrundvelli og 

gagnkvæmu trausti (Bjarni Þór Bjarnason & Inga Jóna Jónsdóttir, 2010). Samkvæmt 

markþjálfun er markþjálfunarþeginn sérfræðingur í sínu eigin lífi og starfi, gengið 

er út frá því að sérhver markþjálfunarþegi sé skapandi, úrræðagóður og heill á sinn 
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eigin sérstæða máta. Hlutverk markþjálfans er að nýta þessa hæfni 

markþjálfunarþegans meðal annars til þess að uppgötva og skýra þann árangur 

sem að markþjálfunarþeginn vill ná og samstilla hæfni hans við þau markmið sem 

að hann setur sér. Markþjálfinn notar sambland af þolimæði, skilningi, þrautseigju 

og persónutöfrum sínum til þess að hjálpa markþjálfunarþeganum í leit sinni að 

innri og ytri björgum. Þeirri samvinnu sem á sér stað á milli markþjálfans og 

markþjálfunarþegans er ætlað að aðstoða markþjálfunarþega við að ná 

fullnægjandi árangri í persónulegu og faglegu lífi þeirra og auka enn fremur 

lífsgæði þeirra (ICF, e.d. –c; Clutterbuck, 2007).  

 Utan þeirra fjölbreyttu skilgreininga markþjálfunar, sem nefndar voru hér 

að ofan, má finna afar fjölbreyttar túlkanir á viðeigandi hlutverki, hegðun og 

einkennum markþjálfa. Markþjálfar þurfa að aðlaga markþjálfunarstíl sinn að 

aðstæðum hverju sinni til þess að mæta þörfum markþjálfunarþega. Sem dæmi um 

þætti sem hafa áhrif á slíkt má nefna erfiðleika verkefnis, áhættur sem fylgt geta ef 

markþjálfunin gengur ekki sem skyldi, sjálfsöryggi og færni í tengslum við verkefni 

hverju sinni og síðast en ekki síst vilji og færni markþjálfunarþegans til þátttöku í 

markþjálfunarferlinu. Af þessum ástæðum þurfa markþjálfar að búa yfir afar 

víðtækri færni, sem nánar verður farið í hér í næsta kafla (Clutterbuck, 2007).  

1.2. Hæfniskröfur markþjálfa (e. Coach) 

Markþjálfun hefur í gegnum tíðina átt í nokkrum erfiðleikum með að njóta 

faglegrar viðurkenningar. Ástæðan er annars vegar sú lága færnikrafa sem 

viðgengst innan markþjálfunar, en sökum hennar hefur hver sem er getað titlað sig 

sem markþjálfa og starfað undir formerkjum markþjálfunar án þess að hafa til þess 

sérstaka menntun eða þjálfun. Hins vegar er ástæðan mikill fjölbreytileiki innan 

markþjálfunar, þar sem að einstakir markþjálfar leggja stund á mismunandi 

nálganir markþjálfunar (McMahon & Leimon, 2008). 

 Markþjálfi er einstaklingur sem lagt hefur stund á aðferðafræði 

markþjálfunar. Menntunarleiðir eru fjölbreyttar og nálgunin mismunandi eftir því 

hvar og hvernig námið fer fram, en grunnhugsunin, virk hlustun og kröftugar opnar 

spurningar, er ávallt sú sama (Félag markþjálfunar á Íslandi, e.d.-a). Vaxandi fjöldi 

menntunarleiða fyrir markþjálfa og hagsmunasamtök markþjálfa hafa þróast á 
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síðustu árum, bæði hér á landi sem erlendis. Áðurnefnd Alþjóðasamtök markþjálfa 

(e. International Coach Federation) eru meðal stærstu slíkra samtaka. 

Alþjóðasamtök markþjálfa sem stofnuð voru árið 1995, vinna markvisst að því að 

þróa markþjálfun sem faggrein, setja siðareglur innan greinarinnar og vinna að 

stöðlun hennar með uppbyggingu alheimssamtaka viðurkenndra markþjálfa (ICF, 

e.d. –a).  

 Ásamt því að bjóða upp á nám í markþjálfun víðs vegar um heiminn, eru 

samtökin frábrugðin öðrum hagsmunasamtökum að því leytinu til, að þau bjóða 

upp einu alþjóðlegu viðurkenndu vottun markþjálfunar. Í því felst að markþjálfi á 

þess völ að öðlast sérstök réttindi eða vottun fyrir markþjálfunarnámi sínu, hvort 

sem að viðkomandi hefur stundað nám hjá samtökunum eða annars staðar. Til 

þess að öðlast slíka vottun þarf markþjálfi að hafa sérhæfða þjálfun og ákveðinn 

fjölda stunda í starfsreynslu. Fyrsta gerð vottunar nefnist Associated Certified 

Coach (ACC) og krefst hún 100 klukkustunda starfsreynslu við markþjálfun, þar sem 

að markþjálfinn markþjálfar að lágmarki 8 manns. Önnur gerð vottunar nefnist 

Professional Certified Coach (PCC) og krefst hún 750 klukkustunda starfsreynslu við 

markþjálfun að lágmarki 25 markþjálfunarþega. Þriðja og síðasta gerð vottunar 

nefnist Master Certified Coach (MCC) og krefst hún 2500 klukkustunda 

starfsreynslu við markþjálfun að lágmarki 35 markþjálfunarþega (ICF, e.d. –d; 

Matilda Gregersdotter, 2007).  

 Ásamt því að þurfa að uppfylla þau skilyrði nefnd voru hér að ofan, þurfa 

markþjálfar að uppfylla staðlaðar hæfniskröfur sem hafðar eru til hliðsjónar þegar 

meta á markþjálfa til vottunar. Hæfniskröfunum, sem eru ellefu talsins, skipta 

Alþjóðasamtök markþjálfa í fjóra eftirfarandi flokka: 

 

1. Að leggja grunninn (e. Setting the foundation) 

Undir þennan flokk falla fyrstu tvær færnikröfurnar. Annars vegar sú að 

standast siðferðislegar og faglegar kröfur og hins vegar að gera 

samning um markþjálfun. Í þessu felst að markþjálfi þarf að hafa 

skilning á siðferðislegum og faglegum kröfum markþjálfunar og vera fær 

um að laga þær að hverjum markþjálfunaraðstæðum fyrir sig. Enn 
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fremur þarf markþjálfi að vera fær um að greina hversu mikil þörf er á 

markþjálfun hverju sinni og geta gert samning við markþjálfunarþega 

um markþjálfunarferlið (ICF, e.d. –e). 

2. Að skapa sambandið (e. Co-creating the relationship) 

 Í þessum flokki eru tvær færnikröfur. Annars vegar sú að skapa traust 

og nálægð við markþjálfunarþega og hins vegar færni sem samtökin 

nefna markþjálfunarviðveru. Samkvæmt þessum kröfum þarf markþjálfi 

að vera fær um að skapa öruggt og hvetjandi umhverfi sem ýtir undir 

viðvarandi virðingu og traust á milli hans og markþjálfunarþega. 

Markþjálfi þarf enn fremur að vera meðvitaður og fær um að skapa 

óþvingað samband við markþjálfunarþega, sem er bæði opinskátt, 

sveigjanlegt og öruggt (ICF, e.d. -e). 

3. Árangursrík tjáskipti (e. Communicating effectively) 

 Undir þennan flokk falla þrír þættir, það eru kröfur um virka hlustun, 

kröftugar spurningar og bein tjáskipti. Í því felst að markþjálfi þarf að 

vera fær um að einbeita sér algjörlega að því sem að 

markþjálfunarþeginn segir eða segir ekki; að skilja merkingu þess sem 

markþjálfunarþeginn segir í samhengi við langanir hans; og styðja við 

sjálfstjáningu markþjálfunarþegans. Með kröftugum spurningum er átt 

við að markþjálfi þarf að vera fær um að spyrja spurninga sem kalla 

fram þær upplýsingar sem þörf er á til að ná hámarks árangri 

markþjálfunarsambandsins. Enn fremur þarf markþjálfi að búa yfir færni 

til að eiga árangursrík tjáskipti á meðan á markþjálfunartímum stendur 

og að notast við orðalag sem hefur sem jákvæðust áhrif á 

markþjálfunarþegann (ICF, e.d. –e). 

4. Að auðvelda lærdóm og árangur (e. facilitating learning and results) 

 Í þennan flokk falla síðustu þrír þættirnir, það eru kröfur um 

vitundarsköpun, aðgerðamótun og skipulagningu ásamt 
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markmiðasetningu. Samkvæmt þessum kröfum þarf markþjálfi að vera 

fær um að hugsa heildrænt varðandi þær upplýsingar sem fram koma á 

markþjálfunartímabilinu og geta metið þær nákvæmlega. Ásamt því að 

geta túlkað upplýsingarnar á þann hátt er nýtist markþjálfunarþeganum 

til að öðlast dýpri skynjun og skilning. Jafnframt þarf markþjálfi að búa 

yfir þeim eiginleika að geta ásamt markþjálfunarþeganum lagt grunn að 

áframhaldandi lærdómi, á meðan að markþjálfuninni stendur bæði í 

vinnu og einkalífi. Þá þarf markþjálfi að vera fær um að þróa og viðhalda 

árangursríkri markþjálfunaráætlun ásamt markþjálfunarþeganum. 

Síðast en ekki síst þarf markþjálfi að vera fær um að einbeita sér að því 

sem er markþjálfunarþeganum mikilvægt og vinna að því að 

markþjálfunarþeginn geti axlað ábyrgð á sjálfum sér og grípi til aðgerða í 

því skyni (ICF, e.d. –e). 

Hafi markþjálfi lokið markþjálfunarnámi og með góðum árangri náð 

markþjálfunarprófi í því námi, ætti hann að uppfylla fyrrnefndar 

markþjálfunarkröfur. Til þess að Alþjóðasamtök markþjálfa geti metið markþjálfa til 

ACC og PCC vottunar þarf markþjálfi að skila inn upplýsingum um 

markþjálfunarreynslu sína, meðmælum frá tveimur fullgildum markþjálfum, auk 

þess að sýna fram á að hann hafi lokið við markþjálfunarnám sitt með sæmd. 

Sækist markþjálfi hins vegar eftir MCC vottun Alþjóðasamtaka markþjálfa þarf 

hann að sýna fram á áður nefnda markþjálfunarreynslu, auk þess að taka munnleg 

og skrifleg próf þar sem hann sýnir fram á færni sína (International Coach 

Federation, 2011). 

1.2.1. Markþjálfun á Íslandi 

Þrátt fyrir ungan aldur markþjálfunar hér á landi er hún sívaxandi grein. Nám í 

markþjálfun á Íslandi var fyrst í boði árið 2004 þegar fyrirtækið Leiðtogi ehf., undir 

forystu Bergsteins Ísleifssonar og Matildu Gregersdotter, var komið á laggirnar. 

Fyrirtækið var lagt niður árið 2009 er Bergsteinn og Matilda ákváðu að aðskilja 

starf sitt (Leiðtogi ehf., e.d.). Við tók nýtt fyrirtæki undir forystu Matildar er nefnist 
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Evolvia, þar sem að boðið er upp á þjálfunarnámskeið fyrir verðandi markþjálfa 

(Evolvia, e.d.).  

 Eins og sjá má var nám markþjálfa ekki í boði á háskólastigi, heldur einungis 

í höndum einkaaðila og fyrirtækja á fyrstu árum hennar hér á landi. Í apríl árið 

2010 varð breyting þar á, þegar Háskólinn í Reykjavík hóf að bjóða upp á heildrænt 

og hagnýtt nám í markþjálfun, þar sem að grunnur er lagður að áðurnefndri ACC 

vottun nemenda (Háskólinn í Reykjavík, 2010; Opni Háskólinn; e.d.). 

 Í kjölfar aukinna vinsælda greinarinnar var Félag markþjálfunar á Íslandi (e. 

The Icelandic Coaching Association) stofnað þann 12. desember árið 2006, með 

þátttöku á fjórða tug áhugamanna um markþjálfun. Markmið félagsins er meðal 

annars að kynna starfsemi markþjálfunar á Íslandi og standa vörð um faglegan og 

fræðilegan grunn hennar hér á landi. Enn fremur er það markmið félagsins að 

fylgja eftir og miðla siðareglum markþjálfunar á Íslandi (Félag markþjálfunar á 

Íslandi, e.d. –b).  

1.3. Ferli markþjálfunar 

Ferli markþjálfunar hefst ávallt með þörf fyrir breytingar, hvort sem það er innan 

fyrirtækis, stofnunar eða þörf einstaklings. Markþjálfun fer ýmist fram á milli 

markþjálfa og markþjálfunarþega, eða markþjálfa og hópi fagmanna sem vilja 

vinna saman að því að auka árangur sinn í starfi og leysa einhver tiltekin vandamál. 

Að öllu jöfnu er ákvörðun um að nýta sér aðferðir markþjálfunar tekin af sjálfum 

markþjálfunarþeganum en samkvæmt nýlegri rannsókn Harvard Business Review á 

meðal markþjálfa kemur þó fyrir að slíkar ákvarðanir séu teknar af öðrum aðilum. 

Ef um er að ræða markþjálfun innan fyrirtækja koma markþjálfunarþegar einungis 

að ákvarðanatökunni í 28,8% tilfella, stjórnendur í 23% tilfella, starfsmannadeildir 

fyrirtækja í 29,5% tilfella og aðrir í 27,1% tilfella. Hins vegar ef um er að ræða 

markþjálfun fyrir einstaklinga vegna persónulegra vandamála kemur fyrir að slíkar 

ákvarðanir séu teknar af nánum vini, ættingja eða jafnvel nánasta samfélagi (Coutu 

& Kauffman, 2009; Matilda Gregersdotter, 2007). 

 Markþjálfun getur ýmist verið formleg eða óformleg, en rauði þráðurinn og 

undirstaðan í ferli markþjálfunar er að opna augu markþjálfunarþegans fyrir því 

hver hann er (Clutterbuck, 2007; Matilda Gregersdotter, 2007). Formleg 
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markþjálfun hefst að venju með viðtali, ýmist staðbundið eða í gegnum síma, til 

þess að meta núverandi stöðu markþjálfunarþegans og til þess að ræða markmið 

og væntingar hans. Því næst bókar markþjálfunarþeginn tíma, sem jafnframt fer 

annað hvort fram staðbundið eða í gegnum síma og ákveður lengd hans í samráði 

við markþjálfann. Algeng lengd markþjálfunartíma er 30 til 60 mínútur. Í kjölfarið 

setja markþjálfunarþegi og markþjálfinn sér markmið um ákjósanlegar niðurstöður 

og gera samning um markþjálfunarferlið. Báðir aðilar gera sér sem sagt grein fyrir 

því að um er að ræða ferli markþjálfunar, en lengd ferlisins er háð persónulegum 

vilja og þörfum markþjálfunarþegans. Óformleg markþjálfun, hins vegar, getur átt 

sér stað hvar sem er og gera markþjálfunarþegar sér jafnvel ekki alltaf grein fyrir 

því að markþjálfun sé að eiga sér stað. Óformleg markþjálfun fer ekki fram á 

skipulögðum fundum eða viðtölum, heldur í hversdagslegum samræðum á 

vinnustað líkt og á milli stjórnanda og starfsmanna hans. Sumum starfsmönnum 

gæti til að mynda þótt hugmyndin um markþjálfun óþægileg, en bregðast þó vel 

við stjórnanda sem að gefur sér tíma til að hlusta á starfsfólk sitt og spyr spurninga 

sem efla starfsfólk til þess að leita eigin leiða við að ná markmiðum sínum eða 

leysa vandamál. Óformleg markþjálfunarsamtöl geta ýmist verið stutt eða löng, á 

milli tveggja einstaklinga eða hóps einstaklinga. Það sem gerir samtölin að 

markþjálfun er ekki formlegt líkan eða uppbygging þeirra, heldur samtalsstíllinn. 

Ferli óformlegrar markþjálfunar er ekki jafn mótað og þegar um formlega 

markþjálfun er að ræða, en báðar tegundirnar eiga það þó sammerkt að 

markþjálfunarþeginn hagnast af samskiptum sínum við markþjálfann sem færa 

hann nær markmiðum sínum. Rétt er þó að taka það fram að formleg markþjálfun 

er mun algengari en sú óformlega og einkennist því umfjöllun ritgerðarinnar 

fremur af því fyrrnefnda (McDermott & Jago, 2005; International Coach 

Federation, e.d. –c).  

1.3.1. Markþjálfunarhringurinn (e. The coaching cycle) 

Í störfum sínum notast markþjálfar við ýmsar tegundir líkana, en misjafnt er eftir 

hverjum og einum markþjálfa hvaða líkan hann tileinkar sér. GROW líkanið er að 

öllum líkindum þekktast slíkra líkana. Líkanið, sem einkennist af röð kröftugra 

spurninga, veitir aðstoð við uppbyggingu markþjálfunarsamtala til þess að tryggja 
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tilætlaðan árangur þeirra. Skammstöfunin GROW stendur fyrir hvern hluta 

þessarar spurningaraðar og er mynduð úr fyrsta bókstaf ensku orðanna Goal, 

Reality, Options og Will (Performance Coaching International, e.d.; Law, Ireland & 

Hussain, 2007).  

Á mynd 1. má sjá hvernig markþjálfunarhringurinn er uppbyggður. Í fyrsta 

hluta spurningaraðarinnar, markmiðasetningu (e. Goal), er lögð áhersla á þau 

markmið sem markþjálfunarþeginn óskar eftir að ná á meðan á markþjálfuninni 

stendur og eftir að henni lýkur. Markþjálfi aðstoðar markþjálfunarþegann við að 

setja sér þessi markmið, sem þurfa fyrst og fremst að vera SMART, PURE og CLEAR. 

Í SMART felst að þau þurfa sérstök, mælanleg, raunsæ, bundin ákveðnu tímabili og 

samþykkt af báðum aðilum. Í PURE felst að markmiðin þurfa að vera jákvæð, 

skiljanleg, siðræn og viðeigandi. Í CLEAR felst að markmiðin þurfa enn fremur að 

vera áskorun fyrir markþjálfunarþegann, skráð, umhverfisvæn og í samræmi við lög 

og reglur (Performance Coaching International, e.d.; Bjarni Þór Bjarnason & Inga 

Jóna Jónsdóttir, 2010; Law, Ireland & Hussain, 2007). 

 

 

Mynd 1. Markþjálfunarhringurinn 

(Bjarni Þór Bjarnason og Inga Jóna Jónsdóttir, 2010, bls. 53) 
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Annar hluti spurningaraðarinnar, raunveruleiki (e. reality), er notaður til 

þess að kanna raunverulegt eðli vandamálsins og til þess að safna saman 

upplýsingum í þeim tilgangi að fá góða yfirsýn yfir málefnið sem er til umræðu. 

Mikilvægt er þó að skilja að í því felst ekki að leysa vandamálið, heldur einungis að 

skilja raunveruleika málsins (Performance Coaching International, e.d.; Bjarni Þór 

Bjarnason & Inga Jóna Jónsdóttir, 2010). 

Í þriðja hluta spurningarraðarinnar, valkostir (e. options), er áhersla lögð á 

að skoða alla mögulega valkosti er leitt geta til ákjósanlegrar niðurstöðu eða 

lausnar vandamála. Öllum valkostum er safnað saman, hver og einn þeirra 

skoðaður gaumgæfilega og kostir þeirra og gallar metnir (Performance Coaching 

International, e.d.; Bjarni Þór Bjarnason & Inga Jóna Jónsdóttir, 2010). 

Í fjórða hluta er markþjálfunarferlinu lokað og þar með 

markþjálfunarhringnum og athyglinni beint að því hvaða leið markþjálfunarþeginn 

ætlar að fara til þess að ná markmiðum sínum. Í þessum hluta er einnig farið yfir 

mögulegar hindranir er geta orðið á vegi markþjálfunarþegans og hvað hann getur 

gert til þess að yfirstíga þær með því að nota þau verkfæri sem honum hafa verið 

gefin í markþjálfunarferlinu (Performance Coaching International, e.d.; Bjarni Þór 

Bjarnason & Inga Jóna Jónsdóttir, 2010). 

 

Rannsóknir sýna að árangur markþjálfunar megi fyrst og fremst rekja til 

sambandsins á milli markþjálfa og markþjálfunarþega. Til þess að árangur hljótist af 

markþjálfunarferlinu er mikilvægt að sterkt samband ríki á milli beggja aðila en 

forsendur slíks sambands eru meðal annars vilji markþjálfunarþega fyrir því að 

hljóta markþjálfun og að traust ríki á milli beggja aðila. Atriði sem gætu styrkt slíkt 

samband gætu verið sameiginleg áhugamál, styrk- og/eða veikleikar 

einstaklinganna, eða jafnvel persóna sem að fyllir báða aðila andagift. Hvaða atriði 

sem er gæti komið farsælu og traustu sambandi á milli aðilanna sem í hlut eiga 

(Colombo & Werther, 2003; McGovern o.fl., 2001; Tofade, 2010). 

Aðrir þættir sem aukið geta árangur markþjálfunar eru gæði hlustunar og 

endurgjafar markþjálfans. Í öllum hlutum spurningaraðarinnar þarf markþjálfi að 

beita kröftugum spurningum og jafnframt virkri hlustun. Í því felst að markþjálfi 

spyr spurninga sem endurspegla virka hlustun hans, það er að markþjálfinn skilji 
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markþjálfunarþegann og markmið hans rétt, með það að markmiði að hámarka 

árangur markþjálfunarinnar. Spurningarnar eru ekki þær sem kalla á já og nei svör, 

heldur spurningar sem að fá markþjálfunarþegann til að hugsa. Því meiri hugsun 

sem að markþjálfunarþeginn þarf að leggja í svör sín við spurningunum, því 

kröftugri eru spurningarnar. Dæmi um spurningar af þessu tagi er til að mynda; 

“Hvar annars staðar finnst þér þetta vandamál birtast í lífi þínu?“ eða “Hvaða 

manneskja ert þú að verða?“. Slíkar kröftugar spurningar hvetja 

markþjálfunarþegann til þess að fara út fyrir sinn eðlislæga hugsunarhátt og færa 

hann nær settu markmiði sínu, þar sem að hver spurning kallar á fleiri spurningar 

sem hjálpa markþjálfunarþeganum að skapa og þróa ákjósanlegar niðurstöður. 

Mikilvægt er að markþjálfi dragi öðru hverju saman helstu atriði sem fram hafa 

komið í hverjum markþjálfunartíma, það er endursegi það sem markþjálfunarþegi 

hefur sagt og fá staðfestingu á réttum skilningi (McGovern o.fl., 2001; ICF, e.d. –c; 

Tofade, 2010; Parsloe & Wray, 2000).  

Fari markþjálfunarferlið eðlilega fram, það er markþjálfunarhringnum fylgt 

eftir sem skyldi og markþjálfi beitir kröftugum spurningum og virkri hlustun, ætti 

að vakna skynjun og skilningur hjá markþjálfunarþeganum fyrir viðfangsefninu. 

Þessi skynjun og skilningur ættu enn fremur að verða þess valdandi að 

markþjálfunarþeginn fer að finna til ábyrgðar og nær betri tökum á aðstæðum 

sínum (Bjarni Þór Bjarnason & Inga Jóna Jónsdóttir, 2010). 

1.4. Nálganir markþjálfunar 

Þegar að velja á markþjálfa verða einstaklingar jafnt sem fyrirtæki að gera sér grein 

fyrir því hvaða viðfangsefni á að vinna með, ásamt því að velta fyrir sér hvaða 

markmiðum skal ná með markþjálfuninni (ICF, e.d.-c). Dæmi um slík markmið og 

viðfangsefni eru til að mynda starfsmannaþjálfun; að auka afköst og framleiðni; 

þróun uppeldishæfni; lífsstílsbreytingar og svo mætti lengi telja (McDermott & 

Jago, 2005). 

 Margar og ólíkar nálganir hafa þróast innan markþjálfunar á síðustu árum. 

Nálganirnar, sem ýmist varða persónulegt líf einstaklinga eða starf innan 

fyrirtækja, hafa allar eigin markmið að leiðarljósi og sinna ákveðnum sviðum 
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markþjálfunar (McDermott & Jago, 2005). Hér næst verður gerð stuttlega grein 

fyrir nokkrum af helstu nálgunum markþjálfunar. 

1.4.1. Lífsþjálfun (e. Life coaching) 

Algengt er að í nútíma samfélagi glími einstaklingar við ýmis konar togstreitur svo 

sem milli atvinnu- og einkalífs. Eitt þeirra úrræða sem hefur verið beitt til að takast 

á við slíka togstreitu er lífsþjálfun Í lífsþjálfun vinnur markþjálfi með 

markþjálfunarþegunum, í þeirra persónulega lífi, að því að hvetja, styðja og örva þá 

til þess að átta sig á hæfileikum sínum. Markþjálfunarþeginn kemur með ákveðnar 

hugmyndir inn í markþjálfunarferlið um það hvaða þættir það eru í lífi hans sem 

hann vill bæta og ná árangri í. Hlutverk markþjálfans í lífsþjálfuninni er að aðstoða 

markþjálfunarþegann í að setja sér skýr markmið varðandi þá þætti og enn fremur 

að ná þeim markmiðum. Lífsþjálfun tekst á við hin ýmsu vandamál í lífi 

einstaklinga, til að mynda þætti er varða heilsu, fjármál, uppeldi, sambönd og 

tengsl. En líkt og með aðrar nálganir markþjálfunar miðar lífsþjálfunin helst að því 

að hjálpa einstaklingum að takast á við vandamál sín og kalla fram breytingar á lífi 

sínu á sem skilvirkastan hátt (Perry, 2006; McDermott & Jago, 2005).  

1.4.2. Starfsferilsþjálfun (e. Career coaching) 

Starfsferilsþjálfun er ein nálgun markþjálfunar sem er tiltölulega ný af nálinni og er 

sífellt meira notuð, hvort sem það er innan fyrirtækja eða í einkalífi einstaklinga. 

Líkt og með aðrar nálganir markþjálfunar er hlutverk starfsferilsþjálfa að greina þau 

vandamál er hrjá markþjálfunarþegann og eru að koma í veg fyrir frekari þroska og 

þróun hans og aðstoða hann við að setja sér markmið til þess að takast á við þau í 

framtíðinni. Þessi vandamál geta verið af mörgum toga, til að mynda vandamál er 

varða persónulega þróun, líkt og að átta sig á hæfileikum sínum; ákvarðanir er 

varða starfsferil og að verða afkastameiri og verðmætari starfsmaður. Jafnframt 

geta vandamálin varðað jafnvægi á milli atvinnu og einkalífs; stjórnunarhæfileika; 

viðtalshæfileika og skipulagningu starfsloka. Færni starfsferilsþjálfa á þó ekki 

einungis við mál er varða atvinnu einstaklinga. Starfsferilsþjálfar aðstoða 

markþjálfunarþega við að fá það sem þeir vilja út úr lífi sínu, hvort sem að málin 
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tengjast starfsferli, menntun, ástarlífi, heilsu og svo lengi mætti telja (Chung & 

Gfroerer, 2003). 

1.4.3. Frammistöðuþjálfun (e. Performance coaching) 

Í samskiptum stjórnenda og starfsfólks er endurgjöf (e. Feedback) afar mikilvægur 

hlekkur. Ef að starfsmaður fær enga endurgjöf eða viðbrögð frá yfirmanni sínum, 

er lítill möguleiki á framförum. Frammistöðuþjálfun er nálgun markþjálfunar sem 

hvetur stjórnendur til þess að vera í meiri tengslum við starfsfólk sitt, með því að 

hvetja til meiri samkenndar og persónulegra samskipta. Frammistöðuþjálfun leggur 

áherslu á virka stjórnun, sem að nota má til auka hæfileika starfsfólks og möguleika 

þeirra á að ná hámarksárangri í starfi, ásamt því að hjálpa starfsfólki að þekkja og 

þróa frammistöðu sína og persónulega burði. Auk þess veitir frammistöðuþjálfun 

starfsfólki aðstoð við að skilja fyrirtækið sem það starfar fyrir og væntingar 

stjórnenda í þeirra garð. Með ráðningu markþjálfa til fyrirtækja til þess að sinna 

frammistöðuþjálfun, eru stjórnendur því að skapa starfsfólk sem er bæði 

metnaðargjarnt og sjálfsöruggt, ásamt því að hagnast á fjárfestingu sinni (Lachman, 

2000; Boughton & Gilley, 1996). 

1.4.4. Stjórnendaþjálfun (e. Executive coaching) 

Stjórnendaþjálfun er líklega vinsælasta nálgun markþjálfunar og hvað mest notuð 

af markþjálfum í heiminum í dag. Ástæðuna má rekja til aukinna fjárfestinga 

fyrirtækja og stofnana í stjórnendaþjálfun með það fyrir augum að styrkja stjórnun 

þeirra og draga úr uppsögnum starfsfólks (Berglas, 2002). Til þess að skilja 

stjórnendaþjálfun er vert að skoða skilgreiningu Cunningham (1991) á 

stjórnendaþjálfa; 

“Stjórnendaþjálfi er einstaklingur sem skilur þær flóknu stjórnunaraðferðir 

sem að viðgangast í fyrirtækjum nútímans og tekur tillit til þeirra áhrifa sem 

að hegðun einnar manneskju getur haft á aðra. Stjórnendaþjálfi vinnur 

markvisst með upprennandi stjórnendum, á vinnustað þeirra, að því að 

auka færni þeirra í að stjórna núverandi viðskiptaumhverfi sínu“. (bls. 23). 
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Samkvæmt Sherman og Freas (2004) þurfa stjórnendur nútíma fyrirtækja og 

stofnana að búa yfir víðtækri færni í samskiptum sem gerir þeim kleift að 

hafa áhrif á starfsfólk sitt, aðlagast síbreytilegum aðstæðum og virða 

einstaklinga af mismunandi uppruna. Í störfum stjórnendaþjálfa felst meðal 

annars að greina persónulega styrk- og veikleika stjórnenda; bæta 

samskiptahæfileika þeirra; auka sjálfstraust stjórnenda og draga úr óöryggi á 

vinnustað. Auk þess aðstoðar stjórnendaþjálfinn stjórnendur við að hafa trú 

á sjálfum sér og stjórnendaframtaki sínu; að auka árangur, framleiðni og 

sköpun þeirra; og við að draga fram það besta í starfsfólki þeirra. Markmiðið 

með stjórnendaþjálfun er að stjórnandinn og stjórnendaþjálfinn vinni saman 

að því að bera kennsl á og breyta því hegðunarmynstri sem dregið hefur úr 

árangri stjórnandans og haft áhrif á annað starfsfólk (Koonce, 1994; 

McDermott & Jago, 2005). 

1.5. Rannsóknir á árangri markþjálfunar 

Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar og niðurstöður lagðar fram varðandi 

notagildi markþjálfunar og þann árangur sem hlotist getur af notkun hennar. Má 

þar til að mynda nefna rannsókn Alþjóðasamtaka markþjálfa á markþjálfun og 

markþjálfunarþegum þar sem að niðurstöður sýndu að einstaklingar sem nýta eða 

hafa nýtt sér þjónustu markþjálfa, hagnist verulega á fjárfestingu sinni, eða að 

meðaltali 3,44 sinnum upprunalega fjárfestingu. Sömu sögu er að segja af 

fyrirtækjum og stofnunum sem græða að meðaltali sjöfalda upprunalega 

fjárfestingu. Stór hluti markþjálfunarþega sömu rannsóknar, eða 82,7%, sögðust 

jafnframt vera afar ánægð með upplifun sína af markþjálfun. Enn fremur má nefna 

rannsókn Olivero, Bane og Kopelman (1997) sem sýndi 88% aukningu á framleiðni 

meðal stjórnenda eftir að hafa notið 2 mánaða markþjálfunar (Feldman & Lankau, 

2005; International Coach Federation 2009 –b). 

Svo virðist sem verklag markþjálfunar sé lengra komið en þróun hennar 

sem fræðigrein. Ástæðan er annars vegar ungur aldur greinarinnar og skortur á 

rannsóknum um aðferðina. Hins vegar er ástæðan sú staðreynd að flestar þeirra 

rannsókna sem framkvæmdar hafa verið eru framkvæmdar af 

markþjálfunariðkendum sjálfum frá sjónarmiði markþjálfa, líkt og fyrrnefnd 
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rannsókn Alþjóðasamtaka markþjálfa, án þess að nota til þess vísindalegar 

rannsóknaraðferðir. Skortur á raunvísindalegum rannsóknum gerir það að verkum 

að erfitt er að alhæfa um árangurinn sem hlotist getur af notkun markþjálfunar og 

enn fremur skera úr um það hvaða ástæður liggja að baki árangrinum. Um margar 

ástæður getur verið að ræða, til að mynda þær markþjálfunar aðferðir sem að hver 

og einn markþjálfi temur sér, samband markþjálfa og markþjálfunarþega eða 

jafnvel sú menntun sem að markþjálfi hefur að baki. En líkt og áður hefur komið 

fram koma markþjálfar úr ýmsum áttum, eða allt frá því að vera með enga 

menntun að baki að því að vera með meistaragráðu í félagsráðgjöf eða sálfræði 

(Feldman & Lankau, 2005; Joo, 2005). 

Skortur á rannsóknum virðist þó ekki koma í veg fyrir að stærstu fyrirtæki 

heims fjárfesti í markþjálfun, en líkt og áður hefur komið fram eru vinsældir 

greinarinnar sífellt að aukast í heimi viðskiptanna og víðar. Sífellt fleiri fræðimenn 

aðhyllast aðferðir markþjálfunar, en ljóst er að mörg ár geta liðið þar til þeir verða 

færir um að leggja fram áreiðanlegar leiðbeiningar og rannsóknir fyrir markþjálfa 

(Sherman & Freas, 2004).  

 

Í næsta kafla verður fjallað um handleiðslu sem er fræðigrein sem á sér mun lengri 

sögu en markþjálfun, þrátt fyrir svipaðar áherslur. 
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2.0. Handleiðsla (e. Supervision) 

Handleiðsla er hugtak sem, líkt og markþjálfun, er nátengt stjórnun fyrirtækja og 

stofnana. Handleiðsla á rætur sínar að rekja til félagsráðgjafa í Bandaríkjunum sem 

fyrstir fjölluðu um handleiðslu á fræðilegan máta, ásamt því að útfæra og lýsa 

aðferðum og ferli handleiðslu. Mary Richmond, frumkvöðull á sviði félagsráðgjafar, 

varð ein af þeim fyrstu til þess að fjalla um handleiðslu, í þeirri merkingu sem hún 

hefur í dag, er hún gaf út rit sitt Social Diagnosis árið 1917. Þar hélt hún því fram að 

fagleg vinnubrögð, skipuleg skráning og handleiðsla væru frumforsenda þess að 

fagmaður hefði tök á starfi sínu. Í kjölfarið, á árunum 1920 til 1945 var fjöldinn 

allur af greinum um handleiðslu gefnar út undir formerkjum félagsráðgjafar. Fram 

að því hafði umfjöllun um handleiðslu aðallega verið í höndum fræðimanna á sviði 

meðferðarstarfa, sem fjölluðu um og notuðu handleiðslu sem námstæki sem 

þróast hafði út frá áhrifum sálgreiningar. Bók félagsráðgjafans Virginia Robinson, 

Supervision in Social Case Work, sem kom út árið 1936 er talið eitt tímamótaverka 

handleiðslunnar. Í henni fjallaði Robinson um hlutverk handleiðarans, 

handleiðslulíkön, námsferlið og þróun fagímyndar. Bertha Reynolds, annar 

brautryðjandi á sviði félagsráðgjafar, beitti kröftum sínum í kennslu og þjálfun í 

handleiðslu á þessum sömu árum, ásamt því að gefa út fjölda greina og bóka um 

handleiðslu. Í umfjöllunum sínum um handleiðslu leggja báðir höfundarnir áherslu 

á að um samspil margra þátta sé að ræða þegar kemur að faglegri þróun og þroska 

fagmannsins. Þar á meðal er umgjörð þeirrar stofnunar sem fagmaðurinn starfar 

fyrir; stjórnunarhættir stofnunarinnar og/eða fagmannsins; menntun og síðast en 

ekki síst persónuleiki hans. Báðir höfundarnir koma enn fremur inn á hugtakið 

starfssjálf (e. Professional self), öðru nafni starfsímynd og mikilvægi þess að halda 

því aðskildu frá einkasjálfinu (e. Personal self), en samkvæmt höfundunum eru 

bæði hugtökin undirstöðuatriði í handleiðsluferlinu (Sigrún Júlíusdóttir, 2000; 

Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006; Kadushin & Harkness, 

2002). 

Vinnuumhverfi í opinberri þjónustu hefur orðið fyrir miklum breytingum á 

síðustu árum og áratugum, bæði hér á landi sem erlendis, sem einkennast af 

aukinni upptöku aðferða úr einkageiranum. Breytingunum fylgdu meðal annars 
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auknar áherslur á áætlanagerð, skilvirkni, gæðamat og sparnað, auk þess sem 

athyglin hefur í auknum mæli beinst að dreifingu valds, starfsþróun og þroska 

starfsfólks. Sífellt meiri athygli hefur beinst að þeim krefjandi og erfiðum störfum 

sem að starfsfólk heilbrigðisþjónustu vinnur. Handleiðsla er hugtak sem gjarnan 

hefur komið upp í umræðunni um það hvernig bregðast megi við því álagi sem 

hvílir á heilbrigðisstarfsmönnum, líkt og félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum og 

læknum (Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 

2.1. Hvað er handleiðsla? 

Fræðimenn hafa átt í nokkrum erfiðleikum með að koma sér saman um 

skilgreiningu á hugtakinu handleiðsla, en munurinn virðist helst liggja í því hvaðan í 

heiminum fræðimennirnir koma. Til að mynda skilgreina bandarískir og enskir 

fræðimenn handleiðslu og verkefni handleiðara á annan hátt en þeir sem koma frá 

einhverju af Norðurlandaþjóðunum (Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós 

Jóhannesdóttir, 2006). Skilgreining Bernard og Goodyear (2009) er sú sem er hvað 

algengust skilgreininga á handleiðslu í Bandaríkjunum. Samkvæmt þeim er 

handleiðsla íhlutun sem eldri og reyndari fagmaður veitir yngri fagmanni innan 

sama fags. Þetta samband, samkvæmt Bernard og Goodyear, lýtur að stigveldi og á 

sér stað yfir ákveðið tímabil. Sambandinu er ætlað að auka færni yngri fagmanna; 

fylgjast með faglegum gæðum þeirrar þjónustu sem að fagmaðurinn veitir 

viðskiptavinum sínum sem og að sinna hlutverki hliðvarðar þegar að nýliðun á sér 

stað í tilteknu fagi.  

Sigrún Júlíusdóttir (2000) er ein þeirra fræðimanna á Norðurlöndunum sem 

skilgreint hefur hugtakið, en skilgreining hennar hljómar svo;  

„Handleiðsla er aðferð til þess að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og 

tryggja gæði þjónustunnar“. (bls. 52). 

Sænskt fagfólk skilgreinir handleiðslu á svipaða vegu, en þar líta menn á 

handleiðslu sem fag þar sem áhersla er lögð á að þroska og efla starfsfólk faglega, 

ásamt því að henni er ætlað að mennta það og styðja. Af þessum skilgreiningum 

má sjá að Bandaríkjamenn horfa meira til stigveldis á meðan að 

Norðurlandaþjóðirnar líta fremur á handleiðslu sem stuðning og ráðgjöf í daglegri 
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og faglegri vinnu (Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006; Gould & 

Baldwin, 2004). 

 Handleiðsluferlið svokallaða er samstarf handleiðara, það er fagmanns sem 

auk grunnmenntunar sinnar hefur aflað sér menntunar á sviði handleiðslu og 

fagmannsins sem leitar sér handleiðslu. Segja má að handleiðsla sé miðlun 

upplýsinga og reynslu sem krefst ábyrgðar og virkar þátttöku fagmannsins í stað 

þess að taka á móti tilbúnum lausnum. Handleiðsla er fyrir alla þá sem hafa 

metnað og vilja til að þroskast í starfi og bæta starfsímynd sína. Markmiðið með 

handleiðslu er að bæta líðan fagmanns í vinnuumhverfi sínu svo og að gera honum 

kleift að njóta starfs síns til fulls og læra af eigin upplifunum í starfi. Með 

handleiðslu getur einstaklingur nýtt hæfni sína betur í starfi, ásamt því að gera 

fagmanninum kleift að greina milli einkalífs og starfs og beita faglegum aðferðum í 

störfum sínum í stað tilfinningasemi. Ástæður þess að fagmaður leitar sér 

handleiðslu geta verið af ýmsu tagi. Má þarf nefna vilja fagmannsins til að byggja 

upp og styrkja fagímynd sína; að bæta skipulag sitt og verklag til að komast yfir 

dagleg verkefni sín og koma í veg fyrir álagstengda streitu; að bæta fagleg 

vinnubrögð sín og samskiptafærni og jafnvel til að skerpa áherslur sínar í starfi 

(Noble & Irwin, 2009; Ásdís Sigurjónsdóttir, 2004; Adams & Bateman, 2008). 

2.1.1. Tegundir handleiðslu 

Samkvæmt handleiðslulíkani Kadushins má skipta handleiðslu í þrjár mismunandi 

tegundir hennar. Í fyrsta lagi er um að ræða stjórnunarlega handleiðslu (e. 

Administrative supervision) þar sem að stjórnunarhættir og þjónustugæði 

fyrirtækja og stofnana eru í fyrirrúmi og markmiðið er að veita starfsmönnum þær 

bjargir sem það þarfnast til að sinna starfi sínu á sem árangursríkastan hátt. Í því 

felst að eitt hlutverka stjórnanda í hlutverki handleiðara sé meðal annars að hafa 

eftirlit með starfseminni; að tryggja að markmiðum og stefnu stofnunarinnar sé 

fylgt eftir; að koma að ráðningu starfsfólks; að sjá um útdeilingu og endurskoðun 

verkefna; að tryggja að starfsfólk fái verkefni við hæfi hverju sinni; ásamt því að 

stuðla að góðum samskiptum og skilvirku upplýsingaflæði á milli stjórnenda og 

yfirmanna (Kadushin, 1992; Bogo & McKnight, 2005; Steinunn Hrafnsdóttir & Anna 

Rós Jóhannesdóttir, 2006). 
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 Í öðru lagi er um að ræða handleiðara í hlutverki stuðningsaðila (e. 

Supportive). Um er að ræða hlutverk handleiðara sem er einkar mikilvægt í 

vinnuumhverfi þar sem daglegt starf snýst almennt um erfiðleika og/eða vandamál 

einstaklinga og eykur því álag og streitu á herðum starfsmanna. Handleiðari veitir í 

slíkum tilfellum tilfinningalegan stuðning til þess að aðstoða starfsmenn við að 

aðlagast og takast á við fyrrnefnt álag, streitu og hindranir í starfi og koma þannig í 

veg fyrir kulnun í starfi. Samkvæmt Barker (2002), er kulnun orð sem notað er yfir 

starfsfólk sem finnur fyrir tilfinningadeyfð eða reiði sem afleiðingu af álagi, streitu 

og hindrunum í starfi og finnst gjarnan meðal starfsfólks sem býr yfir meiri ábyrgð 

en yfirráðum á vinnustað sínum. Mikilvægt er að starfsfólk sem þjáist af slíkum 

tilfinningalegum vanda njóti aðstoðar handleiðara eins fljótt og auðið er, því 

slæmur starfsandi af þessu tagi getur breitt fljótt úr sér yfir til annars starfsfólks. 

Með slíkum stuðningi leggur handleiðari í hlutverki stuðningsaðila áherslu á að 

bæta félagsanda á vinnustað og auka starfsánægju starfsmanna (Kadushin, 1992; 

Bogo & McKnight, 2005; Barker, 2002; Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós 

Jóhannesdóttir, 2006). 

 Þriðja tegundin, hin svokallaða lærdóms handleiðsla (e. Educational), felur í 

sér færni handleiðara til að auka þekkingu og skilning starfsmanna á fagvitund 

sinni. Þessi tegund, sem einnig hefur verið kölluð klínísk handleiðsla (e. Clinical 

supervision), vísar enn fremur til aðstoðar handleiðara við að meta þörf 

starfsmanna á fræðslu og upplýsingagjöf, varðandi hin ýmsu málefni og svið er 

varða dagleg störf innan fyrirtækis eða stofnunar og þróunar á færni starfsmanna á 

þessum sömu sviðum. Klínísk handleiðsla er skilgreind sem fyrirkomulag þar sem 

að reynslumeiri fagmaður hefur eftirlit með starfi reynsluminni fagmanns með það 

fyrir augum að aðstoða hann við að öðlast frekari hæfni og fagmannlegri 

frammistöðu. Allt miðar það að því að hámarka árangur starfsmanna og auka gæði 

þeirrar þjónustu sem þeir veita skjólstæðingum sínum (Kadushin, 1992; Bogo & 

McKnight, 2005; Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006; National 

Association of Social Workers, 2003). 

  Þrátt fyrir að líkan Kadushins veiti ákveðna aðstoð við að skilgreina hlutverk 

handleiðara, verður það að teljast erfiðara á þeim tímum sem við lifum á og 

störfum í dag, að aðgreina hlutverk þeirra líkt og líkanið gerir. Eins og áður hefur 
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komið fram einkennist nútíma vinnuumhverfi af aukinni áherslu á starfsþróun og 

þroska starfsfólks, ásamt því að aukin áhersla hefur verið lögð á áætlanagerð, 

skilvirkni og gæðamat. Þær breytingar hafa gert það að verkum að 

handleiðsluhlutverkin þrjú skarast í enn meiri mæli enn áður, en þó mismunandi 

eftir hvers eðlis handleiðslan er og því hverja er verið að handleiða hverju sinni 

(Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 

2.2. Færni handleiðara (e. Supervisor) 

Handleiðsla er ýmist í höndum stjórnenda á vinnustöðum og þá oftast 

millistjórnanda af einhverju tagi, annarra fagaðila innan vinnustaðar eða 

utanaðkomandi fagmanns. Þó getur starfsfólk á öllum sviðum fyrirtækja og 

stofnana veitt handleiðslu upp að einhverju marki. Slíkt er þó annmörkum háð, því 

að starfsfólkið þarf að hafa nám í handleiðslufræðum að baki. Enn fremur eru 

kröfur gerðar til þess fagfólks sem lagt hefur fyrir sig nám í handleiðslu, að búa yfir 

mikilli og djúpri þekkingu, sem og reynslu, á því starfssviði þar sem það veitir 

handleiðsluna. Sviðin geta verið afar fjölbreytileg eða allt frá starfsumhverfi þar 

sem dagleg vinna felst í ráðgjöf fyrir börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

- að stjórnunarlegri handleiðslu. Þessi þekking og reynsla handleiðarans skilar sér í 

skilningi á starfsumhverfi sínu og meiri færni til þess að takast á við þær hindranir 

og vandkvæði sem upp geta komið (Kristín Guðmundsdóttir, 2009; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000; Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 

Í bók sinni Supervision in social work drógu þeir Kadushin og Harkness 

(2002) saman helstu einkenni sem að þeir telja að góður handleiðari skuli búa yfir. Í 

samantektinni notuðu þeir handleiðslulíkan Kadushins (1992) um ólík hlutverk 

handleiðara til að greina á milli ólíkra færnieiginleika. Rétt er að taka það fram að 

samantekt þeirra miðast einungis við handleiðslu í félagsráðgjöf. 

 Samkvæmt Kadushin og Harkness (2002) viðurkennir handleiðari í hlutverki 

stjórnanda yfirráð sín og það vald sem hann býr yfir. Öruggur í hlutverki sínu sinnir 

handleiðari í hlutverki stjórnanda því án yfirlætis, metur störf undirmanna sinna og 

leggur áherslu á að þeir beri ábyrgð á verkum sínum. Stuðningur við starfsfólk er í 

fyrirrúmi, sem og áhersla hans á að þeir sinni verkefnum í samræmi við þann 

metnað og þá mælikvarða sem ríkja innan fyrirtækisins eða stofnunarinnar. Hann 



  

27 
 

trúir á hæfni starfsmanna til þess að vinna sjálfstætt og leggur áherslu á að þróa 

styrkleika þeirra enn fremur. Hann skipuleggur endurgjöf þar sem áhersla er lögð á 

verkefni stofnunar sem og faglega þróun starfsfólk. Hann gerir sér grein fyrir 

mikilvægi góðs starfsanda; gerir raunhæfar kröfur til starfsmanna varðandi afköst 

og vinnutíma þeirra og tekur þátt í ákvörðunum er varða stöðu- og launakjör 

starfsmanna (Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 

 Í hlutverki stuðningsaðila er handleiðarinn, samkvæmt Kadushin og 

Harkness (2002), ábyrgðarfullur í samskiptum sínum við starfsfólk og ýmist hrósar 

því fyrir góða frammistöðu eða tekur á óviðunandi frammistöðu á viðeigandi hátt. 

Hann veitir starfsfólki þann stuðning sem það þarfnast, en gerir sér jafnframt grein 

fyrir þeim mörkum sem ríkja á milli atvinnu og einkalífs. Auk þess leggur hann 

áherslu á að frjálsræði í skoðanaskiptum ríki á vinnustaðnum og gerir sér grein fyrir 

mikilvægi góðs starfsanda. Enn fremur veitir hann álagi og streitu meðal starfsfólks 

athygli og gerir sitt besta í að aðlaga kröfur vinnunnar í samræmi við slíkt (Steinunn 

Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 

 Í hlutverki fræðara/kennara býr handleiðarinn yfir jákvæðu viðhorfi og 

virðingu í garð félagsráðgjafar, ásamt því að hafa sérfræðiþekkingu á aðferðum og 

kenningum fræðigreinarinnar. Hann er jafnframt tilbúinn til þess að deila þessari 

sérfræðiþekkingu með starfsfólki sínu til að leysa hin ýmsu mál og finnur í 

samvinnu við starfsfólk sitt lausnir á vandamálum. Enn fremur aðstoðar hann 

starfsfólkið við að bera virðingu fyrir sérstöðu hvers og eins skjólstæðings og skilja 

aðstæður þeirra (Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 

 

Niðurstöður Ný-Sjálenskrar rannsóknar á handleiðslu í félagsráðgjöf sem 

framkvæmd var árið 2004 benda til þess að þeir þættir sem Kadushin og Harkness 

töldu einkenna góðan handleiðara og nefndir voru hér að ofan, séu í raun 

lykilþættir í störfum handleiðara. Um er að ræða rannsókn þar sem spurningalisti 

var lagður fyrir 204 meðlimi Samtaka Ný-Sjálenskra félagsráðgjafa (e. Aotearoa 

New Zealand Association of Social Workers), sem allir höfðu yfir reynslu af 

handleiðslu að búa, ýmist sem handleiðari, sá handleiddi eða bæði. Þegar spurt var 

að því hvað einkenndi góðan handleiðara, svöruðu þátttakendur því til að 

fagmennska, aðgengi, áreiðanleiki, öryggi, heiðarleiki, staðfesta, stuðningur, 
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skilningsríki, hlutleysi og kímnigáfa væri meðal þeirra þátta. Enn fremur töldu þeir 

að sérfræðiþekking handleiðara væri einn helsti kostur handleiðslu, en þar áttu 

þeir við almenna kunnáttu handleiðarans og færni í að sameina fræði og siðareglur 

handleiðslu við þá starfsgrein sem unnið er með hverju sinni (O‘Donoghue, 

Munford & Trlin, 2006). 

2.2.1. Handleiðsla á Íslandi 

Óhætt er að segja að þróun handleiðslumála hafi byrjað seinna hér á landi en 

víðsvegar annars staðar í heiminum. Árið 1978 hófst samstarf nokkurra 

sérfræðinga á Geðdeild Landspítalans um handleiðslufræði. Ástæðan var aukinn 

áhugi einstaklinganna á öflun þekkingar og reynslu í faghandleiðslu og þörf á 

eflingu þverfaglegs samstarfs. Þessi hópur sérfræðinga fékk til liðs við sig erlenda 

kennara og sérfræðinga í handleiðslufræðum og lagði stund á fræðilegt efni og 

úrvinnslu raunverulegra handleiðsludæma undir þeirra leiðsögn, auk þess sem 

hópurinn var þjálfaður í hópefli og samskiptum á stofnunum. Allt fram til ársins 

1985 hélt hópurinn áfram að auka við þekkingu sína í handleiðslufræðum með 

reglubundnum málstofum og umræðutímum. Eftir nokkurra ára fræðslu hófst 

hópurinn handa við að breiða út boðskap handleiðslufræðinnar og voru þar tveir 

sérfræðinganna Nanna K. Sigurðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir í fararbroddi. Þær 

héldu þverfagleg kynningar- og framhaldsnámskeið í handleiðslufræðum fyrir 

fagfólk í heilbrigðis- og félagsmálaþjónustu, bæði á vegum Tengsla sf. og 

Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands, yfir nokkurra ára tímabil. Með þessum 

námskeiðum sérfræðinganna tveggja var lagður grunnur að frekari námi í 

handleiðslufræðum á Íslandi (Sigrún Júlíusdóttir, 2000). 

Í kjölfar þeirrar miklu framvindu sem orðið hefur í handleiðslumálum 

erlendis og hér á landi, hefur námsúrræðum tilhanda þeim er hafa áhuga á að 

verða handleiðarar fjölgað til muna. Hinar ýmsu náms- og meðferðarstofnanir 

bjóða í dag upp á réttindanám og styttri námskeið í handleiðslu, auk þess sem 

boðið hefur verið upp á skipulegt nám og námskeið í Háskóla Íslands í 

handleiðslufræðum, bæði eitt og sér eða sem hluta af námi í öðrum námsgreinum. 

Nám í félagsráðgjöf er þar engin undantekning, en löng hefð er fyrir því í heimi 

félagsráðgjafar að bjóða nemendum upp á handleiðslu bæði samhliða og sem hluta 
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af félagsráðgjafarnáminu. Nú nýlega bauð félagsráðgjafardeild Háskóli Íslands, 

undir umsjá Rannsóknarseturs í barna og fjölskylduvernd (RBF), upp á átján 

mánaða nám sem nefndist Handleiðsla og fagþjónusta. Námið var ætlað 

félagsráðgjöfum og öðrum faghópum með sambærilega menntun á félags- og 

heilbrigðissviði sem áhuga höfðu á að afla sér þekkingar og færni til að veita 

faghandleiðslu á eigin vegum. Umsækjendum bar að hafa lokið löggiltu 

starfsréttindanámi í félagsráðgjöf eða öðru fjögurra til sex ára námi á sviði félags- 

eða heilbrigðisþjónustu, auk þess að búa yfir fjögurra ára starfsreynslu og hafa 

sjálfir hlotið 40 klukkustunda einstaklingshandleiðslu. Vert er að geta þess að einn 

þeirra sérfræðinga er lögðu grunninn að handleiðslu á Íslandi, Sigrún Júlíusdóttir, 

var meðal þeirra er stóðu að uppsetningu og umsjá námsins á vegum RBF (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000; Rannsóknasetur í barna- og fjölskylduvernd, e.d.).  

Þann 23. júní árið 2000 var Handís, Handleiðslufélag Íslands, stofnað af 

nemendum er lokið höfðu námi í faghandleiðslu og handleiðslutækni hjá 

Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands og Tengslum sf. Markmið félagsins er 

meðal annars að stuðla að þróun og hagnýtingu handleiðslu í starfi fagstétta og að 

stuðla að viðhaldi fræðilegrar og verklegrar þekkingar um handleiðslu með 

fyrirlestrum og námskeiðum. Auk þess sem félaginu er ætlað að kynna handleiðslu 

sem starfs og fræði grein, kosti hennar og gildi í faglegu starfi og að vernda 

hagsmuni þeirra sem starfa að handleiðslu og stuðla að því að þeir uppfylli ýtrustu 

kröfur um þekkingu og siðgæði í starfi. Félagið, sem ætlað er öllu því fagfólki sem 

öðlast hefur þjálfun og reynslu í að veita handleiðslu, hefur yfir eigin siðareglum 

handleiðara að búa sem öllum meðlimum félagsins er skylt að fylgja eftir (Handís – 

Handleiðslufélag Íslands, e.d. –a; Handís – Handleiðslufélag Íslands, e.d. –b). 

2.2.2. Félagsráðgjöf og handleiðsla 

Af framangreindri umfjöllun um handleiðslu má sjá að handleiðsla er veigamikill 

hluti félagsráðgjafar. Í siðareglum Samtaka félagsráðgjafa í Bandaríkjum (e. 

National Association of Social Workers (NASW)) er komið inn á mikilvægi 

handleiðslu, en samkvæmt þeim ber félagsráðgjöfum að búa yfir þeirri þekkingu og 

færni sem þörf er á til að veita fullnægjandi handleiðslu (National Association of 

Social Workers, e.d.). Í 16. grein siðareglna íslenskra félagsráðgjafa segir:  
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„Félagsráðgjafi miðlar þekkingu sinni sem víðast, til annarra félagsráðgjafa, 

félagsráðgjafanema, annarra fagmanna og alls almennings“. 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Gera má ráð fyrir að þarna sé vísað til handleiðslu, en enga grein er þó að finna í 

siðareglum félagsráðgjafa þar sem að fjallað er með beinum hætti um mikilvægi 

handleiðslu í störfum félagsráðgjafa. Niðurstöður rannsóknar Sigrúnar Júlíusdóttur 

(2000), á stöðu handleiðslumála og reynslu og viðhorfum hinna ýmsu faghópa til 

handleiðslu, benda þó til þess að handleiðsla sé ekki síður mikilvæg á meðal 

félagsráðgjafa hérlendis, en þær sýndu að allt að 56% félagsráðgjafa sækja 

námskeið í handleiðslu. Félagsráðgjafar mældust þar með mun líklegri en aðrir 

faghópar sem kannaðir voru til þess að sækja slík námskeið, en auk félagsráðgjafa 

var könnuð staðan á meðal faghópa geðhjúkrunarfræðinga (15%), iðjuþjálfa (35%), 

námsráðgjafa (17%), sálfræðinga (31%) og sjúkraþjálfa (10%). Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við hvaða faghópar taka mest að sér handleiðslu, en þar virtust 

félagsráðgjafar og sálfræðingar leiða hópinn og gera mest af því að veita 

handleiðslu (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Félagsráðgjafar eru þó ekki einungis í hlutverki handleiðara, heldur einnig 

þess handleidda. Sífellt meiri áhersla er lögð á mikilvægi handleiðslu sem hluta af 

félagsráðgjafarnámi og í dag er gjarnan vísað til handleiðslu sem persónulegs 

verkfæris nemandans til þess að samþætta kenningar, aðferðafræði og verklag við 

tækifæri af ýmsu tagi, líkt og í hópavinnu og starfsnámi. Nemahandleiðsla af slíku 

tagi varðar leiðsögn starfsþjálfunarkennara/handleiðara til nemandans í 

undirbúningi hans fyrir faglegt starf og þróun starfs- og fagímyndar sinnar. Í 

rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur (2000) voru faghópar spurðir að því hvernig 

starfsþjálfunarhandleiðslu hefði verið háttað á námstímanum. Í ljós kom að hún 

hafði verið mislöng á milli faghópa, en að meðaltali höfðu um 60% allra hópanna 

reglulega handleiðslu í starfsþjálfun á námstíma en 35% óreglulega eða óbeina 

handleiðslu. Ástæðuna má rekja til ólíkrar lengdar á námi faghópanna, en til að 

mynda er starfsþjálfunarhandleiðslan hlutfallslega styttri í námi námsráðgjafa sem 

er einungis eitt ár á meðan að félagsráðgjafar, sjúkraþjálfarar og sálfræðingar njóta 

lengri starfsþjálfunar í lengra námi (Franséhn, 2007; Brynja Óskarsdóttir, 2006).  
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Mikilvægi handleiðslu fyrir störf félagsráðgjafa að námi loknu má glögglega 

sjá er litið er til þess hlutfalls félagsráðgjafa sem að hlotið hafa handleiðslu á 

starfsferli sínum. Rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur (2000) sýndi að allt að 90% 

íslenskra félagsráðgjafa hafa hlotið handleiðslu á starfsferlinum, en rannsókn á 

handleiðslu sænskra félagsráðgjafa sýndi að prósentan er töluvert lægri þar í landi, 

en árið 2002 höfðu 78% allra sænskra félagsráðgjafa hlotið handleiðslu á starfsferli 

sínum (Franséhn, 2007).  

2.3. Ferli og form handleiðslu 

Líkt og innan félagsráðgjafar, þar sem að samband skjólstæðings og félagsráðgjafa 

er algengasta form samskipta, eru einstaklingsviðtöl handleiðara og fagmanns 

algengasta form handleiðslu. Í einstaklingshandleiðslu er lögð áhersla á þróun 

fagímyndar starfsmannsins og daglegra starfa hans, auk þess sem starfsmanninum 

gefst færi á að ræða þau vandamál sem hann stendur frammi fyrir í vinnu sinni og 

fá endurgjöf á verkefni sín. Hóphandleiðsla er annað algengt form handleiðslu, sem 

einkennist af einum handleiðara sem leiðir lokaðan hóp fagmanna. Oftast er um að 

ræða fjóra til sex fagmenn, stundum færri og stundum fleiri. Hóphandleiðsla er 

hugsuð sem ákveðið athvarf fyrir starfsmanninn í vinnuumhverfi sínu og er ýmist 

notuð til þess að ræða og skoða innihald starfsins og hvaða áhrif það hefur á 

einstaklingana sem sinna því, eða sem viðbót við fyrrnefnda 

einstaklingshandleiðslu. Samsetning hópsins getur verið mismunandi eftir 

forsendum handleiðslunnar hverju sinni. Sem dæmi um slíkar samsetningar má 

nefna teymi mismunandi fagstétta; hóp fagmanna úr sömu grein sem starfa á sama 

vinnustað; eða fagmenn úr sömu iðju sem sinna mismunandi störfum. Í 

hóphandleiðslu er hlutverk handleiðarans, sem ýmist er starfsmaður í þessu 

tiltekna vinnuumhverfi með sérþjálfun í handleiðslu eða utanaðkomandi aðili, að 

mynda ramma um ferlið ásamt því að virkja reynslu og þekkingu hópsins. Enn eitt 

form handleiðslu er svokölluð jafningjahandleiðsla. Jafningjahandleiðsla einkennist 

af því að starfsfólk leitar ráðgjafar hjá hvert öðru, til að mynda á 

starfsmannafundum og því enginn einn handleiðari sem leiðir handleiðsluferlið 

(Ásdís Sigurjónsdóttir, 2004; Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 

2006; Bogo & McKnight, 2005).  
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Í upphafi handleiðsluferlisins er mikilvægt að áhersla sé lögð á gott 

samband og að traust ríki á milli þeirra aðila er í hlut eiga, að markmið og 

væntingar allra séu skýrar og að allir aðilar leggi sig fram við að undirbúa sig fyrir 

handleiðsluferlið. Jafnframt er mikilvægt að aðilarnir komi sér saman um 

langtímaáætlun og staðsetningu handleiðslunnar. Ef árangur á að hljótast af 

handleiðsluferlinu telst mikilvægt að handleiðsla fari fram með reglulegu millibili, 

án truflunar og að fullur trúnaður ríki um ferlið milli þeirra aðila er að því koma. 

Oftar en ekki er gerður þríþættur samningur á milli handleiðara, fagaðila og 

vinnustaðar fagaðilans, sem tilgreinir hvert stjórnunar-, lærdóms- og 

stuðningshlutverk handleiðarans er. Samningurinn myndar umgjörð um samband 

fagmannsins og handleiðarans og hámarkar árangur handleiðslunnar. Í fyrsta hluta 

handleiðslusamningsins er handleiðsluferlið útlistað nánar, sem og 

trúnaðarskyldan, tímalengd handleiðslunnar og staðsetning hennar. Enn fremur er 

gerð grein fyrir greiðslufyrirkomulagi í samningnum, en oftast er það vinnustaður 

fagaðilans sem greiðir fyrir handleiðsluþjónustuna. Samningurinn er grundvöllur 

þess að lærdómur og þroski skapist af handleiðsluferlinu, þar sem aðilar setja sér 

markmið og tilgreina væntingar til handleiðslunnar í samræmi við þann tíma sem 

er til stefnu. Þessi fyrsti hluti handleiðslusamningsins leggur jafnframt grunn að 

endanlegum handleiðslusamningi og myndar undirstöðu lokaþáttar hans (Brynja 

Óskarsdóttir, 2006; Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006; 

Hawkins & Shoet, 2000; Osborn & Davis, 1996). 

Annar hluti samningsins, hinn eiginlegi handleiðslusamningur tekur til 

ýmissa þátta, þar á meðal ákvörðunar fagaðilans um hvaða efni hann kýs að vinna 

með í handleiðsluferlinu, hvaða markmið hann setur sér og til hvaða aðgerða skal 

grípa. Þessi markmið geta varðað fjölmörg atriði, eins og faglega og persónulega 

þróun fagaðilans, ákveðnar endurbætur á vinnustaðnum og önnur atriði er varða 

faglegan staðal vinnustaðarins og þjónustugæði. Þegar markmiðin hafa verið sett 

og ákvarðanir varðandi aðgerðir teknar eru öll atriðin skráð niður og sett í 

mælanlegar einingar, sem síðan er hægt að endurskoða þegar að líður á 

handleiðsluferlið. Fagaðilinn er þannig gerður ábyrgur fyrir verkefnum, á meðan að 

hlutverk handleiðarans felst í heildarábyrgð á innihaldi, nýtingu og skipulagi 
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handleiðslutímanna (Brynja Óskarsdóttir, 2006; Noble & Irwin, 2009; Osborn & 

Davis, 1996). 

Þriðji hluti samningsins, svokallaður lokaþáttur handleiðslunnar, varðar 

endurmat á færnimiðlun og kennslu. Á þessu stigi er litið yfir farinn veg 

handleiðslunnar, reynslan dregin saman og gengið frá sambandi fagmannsins og 

handleiðarans. Í lok hvers handleiðsluferils er ávallt til staðar ákveðinn 

aðskilnaðarkvíði sem líkja má við sorgarferli. Clow (2001) hefur þó bent á að 

einstaklingar með sterka sjálfsvirðingu og reynslu af jákvæðum tengslum búi yfir 

getu sem aðstoðar þá við að takast á við þá reiði, depurð og vonbrigði sem 

einkennir jafnan sorgarferlið. Enn fremur telur Clow að sú vinna sem lögð var í 

sambandið á milli fagaðilans og handleiðarans hafi áhrif á lok hvers 

handleiðsluferils. Ef handleiðarinn sýnir gott fordæmi í tjáningu tilfinninga í 

handleiðsluferlinu, veitir það fagmanninum sjálfsöryggi til þess að gera slíkt hið 

sama og búa þar með yfir reynslu og þekkingu til þess að takast á við aðskilnaðinn 

er að honum kemur (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 
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3.0. Markþjálfun og handleiðsla 

Handleiðsla er orð sem gjarnan hefur komið upp í umræðu um markþjálfun, bæði 

hugtökin eru sögð lykilatriði á leið einstaklinga og stofnana til árangurs. Síðustu ár 

hefur það færst í aukana að markþjálfun og handleiðsla séu notuð jöfnum höndum, 

bæði í heimi viðskiptanna og innan heilbrigðisgeirans, en ýmislegt þykir líkt með 

þessum tveimur aðferðum (Bjarni Þór Bjarnason & Inga Jóna Jónsdóttir, 2010; 

Christer Magnússon, 2009). 

 Markþjálfun og handleiðsla vinna að því að aðstoða einstaklinga við að vaxa 

og dafna í faglegu- sem og einkalífi. Báðar aðferðirnar leggja áherslu á styrkleika 

einstaklinga og lausnir vandamála með notkun faglegra og persónulegra markmiða, 

þar sem markþjálfi og handleiðari skapa aðstæður þannig að einstaklingar sjái og 

finni sjálfir lausnirnar og læri þar með að taka á vandamálunum er þau koma upp 

(Adams & Bateman, 2008).  

 Gott samband, heilbrigð samskipti og traust á milli þeirra aðila er í hlut eiga 

eru grundvallaratriði fyrir árangursríka framvindu í markþjálfun og handleiðslu. 

Slíkt krefst virkrar þátttöku allra aðila sem að koma, en markþjálfun og handleiðsla 

eiga það sameiginlegt að henta bæði einstaklingum og hópum. Í báðum tilfellum 

hefjast ferlin með gerð markþjálfunar- eða handleiðslusamnings og með skráningu 

markmiða og væntinga allra aðila til ferlanna. Ferlin eiga sér stað yfir ákveðið 

tímabil og til þess eins að ná fyrirframgreindum markmiðum eða leita lausna vegna 

tiltekinna vandamála. Þegar markmiðunum er náð, eða lausnir vandamála hafa 

fundist, lýkur þessu ákveðna ferli, þar til og ef önnur vandamál koma upp sem 

einstaklingur telur að hann þurfi á hjálp markþjálfa eða handleiðara að halda við að 

leysa (Bjarni Þór Bjarnason & Inga Jóna Jónsdóttir, 2010; Cerinus, 2005; Adams & 

Bateman, 2008; Brynja Óskarsdóttir, 2006; McDermott og Jago, 2005; Clutterbuck, 

2007). 

Þrátt fyrir að grunnhugsanir greinanna tveggja séu keimlíkar, er þó ýmislegt 

ólíkt með þeim. Þegar að markþjálfun á sér stað er markþjálfi að bregðast við 

þörfum, gildum og skilningi annarrar manneskju á aðstæðum sínum, án þess þó að 

láta skoðanir sínar í ljós og leyfir markþjálfunarþeganum að leiða samræðurnar 

áfram. Hann trúir því að markþjálfunarþeginn sé sérfræðingurinn í sínu eigin lífi, en 

aðstoðar markþjálfunarþegann í leit hans að lausnum með notkun kröftugra 
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spurninga. Kröftugu spurningarnar aðstoða markþjálfunarþegann við að hámarka 

árangur sinn og afköst ásamt því að auka lífsgæði hans. Í handleiðslu hlustar 

handleiðarinn einnig á fagmanninn og tekur tillit til þarfa, gilda og skilningi hans á 

aðstæðum sínum, en ólíkt því sem á sér stað í markþjálfun leiðir handleiðarinn 

samræðurnar. Þar er áhersla lögð á að auka færni fagmannsins, bæta líðan hans í 

vinnuumhverfi sínu og gefa honum þau verkfæri sem hann þarfnast, til að sinna 

starfi sínu sem skyldi, með miðlun ráðgefandi upplýsinga. Auk þess sem áhersla er 

lögð á að halda uppi faglegum stöðlum þeirra faggreina er eiga við hverju sinni. 

Vægi hvers þáttar fer þó eftir því hvaða tegund handleiðslu á við hverju sinni. Í 

stjórnunarlegri handleiðslu er til að mynda frekari áhersla lögð á faglega staðla og 

gæði þeirrar þjónustu sem að fagmaðurinn, og það fyrirtæki eða stofnun sem hann 

starfar hjá, veita. Í handleiðslu þar sem að áhersla er lögð á stuðning eru 

tilfinningar fagmanns í fyrirrúmi. Síðast en ekki síst, í lærdómshandleiðslu er færni 

fagmanns enn fremur í fyrirrúmi (Bjarni Þór Bjarnason & Inga Jóna Jónsdóttir, 

2010; Toll, 2006; Carter, 2003; ICF, e.d.–e; Noble & Irwin, 2009; Ásdís 

Sigurjónsdóttir, 2004; Adams & Bateman, 2008; Kadushin, 1992). 

Segja má að grundvallarmunurinn á aðferðunum tveimur liggi í því að 

markþjálfun er fyrir alla þá sem áhuga hafa á að bæta aðstæður sínar, hverjar sem 

þær eru, en handleiðsla er aðallega fyrir fagmenn í störfum sem krefjast ráðgjafar 

og stuðnings sem að handleiðsla hefur fram að bjóða. Þær færnikröfur sem eru 

viðhafnar innan greinanna tveggja lýsa enn fremur vel þeim mun sem felst í 

aðferðunum. Líkt og áður hefur komið fram getur hver sem er titlað sig sem 

markþjálfa án tiltekinnar menntunar, ólíkt handleiðurum sem auk handleiðslunáms 

þurfa að búa yfir háskólamenntun á félags- eða heilbrigðissviði (Toll, 2006; Carter, 

2003; McMahon & Leimon, 2008; Rannsóknasetur í barna- og fjölskylduvernd, 

e.d.). 
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4.0. Félagsráðgjafar í hlutverki markþjálfa 

Eins og áður kom fram hefur mikil fjölgun orðið í markþjálfun síðustu ár og áratugi. 

Ástæðuna má meðal annars rekja til aukins áhuga fagfólks og þar á meðal 

félagsráðgjafa. Engar tölur eru þó til um fjölda þeirra félagsráðgjafa sem veita 

markþjálfun, en aukninguna má meðal annars sjá í fjölda kynninga á markþjálfun á 

ráðstefnum félagsráðgjafa, í blaðagreinum og á auglýsingum í fréttum Samtaka 

félagsráðgjafa í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir þessa fjölgun markþjálfa hefur lítil 

umræða átt sér stað varðandi tengsl markþjálfunar og félagsráðgjafar (Caspi, 

2005).  

 Ef litið er til siðareglna íslenskra félagsráðgjafa má sjá að margt er líkt með 

félagsráðgjöf og markþjálfun. Samkvæmt þeim er grundvöllur félagsráðgjafar 

virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta 

hæfileika sína til fulls. Sömu sögu má segja af markþjálfun sem byggir á því að 

markþjálfunarþeginn sé sérfræðingur í sínu eigin lífi, líkt og áður hefur komið fram 

og að hann sé skapandi, úrræðagóður og heill á sinn eigin sérstæða máta. Líkt og 

markþjálfi þarf félagsráðgjafi að vera fær um að koma á sambandi við 

skjólstæðinga sína sem einkennist af gagnkvæmri virðingu, staðfestu og trausti. 

Félagsráðgjafinn byggir slíkt samband við skjólstæðinga með færni sinni í 

samskiptum, sem einkennist af virkri hlustun og endurgjöf, ásamt opnum 

spurningum, en slíkt er jafnframt grundvallaratriði í markþjálfun 

(Félagsráðgjafafélag Íslands., e.d.; ICF, e.d. –c; Bjarni Þór Bjarnason & Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2010; ICF, e.d. –e; Cournoyer, 2008; Félag markþjálfunar á Íslandi, e.d.-

a). 

Sú breiða færni sem félagsráðgjafar búa yfir til að aðstoða einstaklinga við 

að takast á við persónuleg vandamál sín og knýja fram þroska og þróun 

einstaklingsins, setja hann í einstaka stöðu til þess að leggja fyrir sig markþjálfun. 

Félagsráðgjafar skoða einstaklinginn í ljósi þeirra ólíku aðstæðna sem hann er í 

hverju sinni, reyna að skilja samhengi aðstæðnanna og þau áhrif sem aðstæðurnar 

hafa á einstaklinginn. Þetta verklag, sú heildarsýn sem að félagsráðgjafar búa yfir 

og þekking þeirra á ólíkum þjóðfélögum og þjóðfélagshópum, gerir þá sérstaklega 

færa um að takast á við nýjar aðferðir í líkingu við markþjálfun. Fyrrnefnd færni og 

menntun félagsráðgjafa í handleiðslu gæti enn fremur komið honum að góðum 
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notum í hlutverki félagsráðgjafa, en líkt og umræðan í kaflanum hér að undan leiðir 

í ljós, eru markþjálfun og handleiðsla hreint ekki svo ólíkar iðjur (Caspi, 2005; 

Guðrún H. Sederholm, Ella Kristín Karlsdóttir & Áslaug Ólafsdóttir, 1997). 

Þrátt fyrir notagildi hennar hefur markþjálfun ógnað störfum félagsráðgjafa 

sífellt meira á síðustu árum. Ástæðan er sú að markþjálfar án faglegrar menntunar 

sækja sífellt meira inn á svið sem hingað til hafa talist til félagsráðgjafa. Þrátt fyrir 

þá staðhæfingu að hún beini sjónum sínum einkum að lausnum og bættum 

lífsgæðum í stað vandamála, hefur markþjálfun sótt meira inn á svið sálfélagslegra 

vandamála, líkt og vandamál er varða átraskanir, samskipti fjölskyldna og sorg. 

Markþjálfar búa þó fæstir yfir þeirri færni sem félagsráðgjafar og aðrir ráðgefandi 

fagaðilar búa yfir, enda koma þeir flestir úr heimi viðskiptanna, eða allt að 75%. Sú 

lága færni krafa sem viðgengst innan markþjálfunar getur haft ýmsar afleiðingar í 

för með sér. Ein slíkra afleiðinga er sú að markþjálfi gæti gert lítið úr eða hunsað 

vandamál sem hann skilur ekki. Sökum menntunar sinnar eru félagsráðgjafar færir 

um að þekkja takmörk sín og til að bera kennsl á einkenni ef til þess kæmi að 

einstaklingur þyrfti á frekari aðstoð að halda en markþjálfun býður upp á. Með 

félagsráðgjafa í hlutverki markþjálfa væri því hægt að draga úr slíkum afleiðingum 

lítilla færnikrafa, ásamt því að þeir hafa yfir greinagóðri, mikilvægri og nytsamri 

þekkingu að ráða sem nýst gæti vel innan iðju markþjálfunar (Caspi, 2005; Berglas, 

2002; Williams, 2004). 
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5.0. Samantekt og umræða 

Markmiðið með þessari ritgerð var annars vegar að varpa ljósi á þann mun sem 

felst í markþjálfun og handleiðslu og hins vegar að rannsaka hvort sú færni, 

menntun og reynsla sem að félagsráðgjafar búa yfir sé vel til þess fallin að sinna 

hlutverki markþjálfa.  

Leitast var við að draga upp heildstæða mynd af því að hvað felst í 

markþjálfun annars vegar og handleiðslu hins vegar. Handleiðsla á sér langa sögu 

innan félagsráðgjafar og hefur til lengri tíma verið mikilvægur hluti náms og starfa 

félagsráðgjafa. Markþjálfun á sér heldur styttri sögu, en aðferðin, sem á uppruna 

sinn að rekja í heim viðskiptanna, verður sífellt vinsælli á hinum ýmsu sviðum 

samfélagsins. Fjölbreyttar nálganir markþjálfunar gera það að verkum að aðferðin 

hentar sífellt breiðari hóp einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Markþjálfun og 

handleiðsla vinna báðar að því að aðstoða einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir við 

að vaxa og dafna í faglegu starfi sem og einkalífi, og er óhætt að segja að bæði 

hugtökin séu lykilatriði á leið þeirra til árangurs. Báðar aðferðirnar leggja áherslu á 

styrkleika einstaklinga og lausnir vandamála með notkun faglegra og persónulegra 

markmiða, þar sem að markþjálfi og handleiðari skapa aðstæður þannig að 

einstaklingar sjái og finni sjálfir lausnirnar. Gengið er út frá því að 

markþjálfunarþeginn og handleiðsluþeginn séu sérfræðingar í sínu lífi. Með 

stuðningi sínum aðstoðar handleiðsla fagmenn við að efla fagmennsku sína, tryggja 

gæði þeirrar þjónustu sem þeir veita, auk þess að vernda fagmanninn og auka 

starfsánægju hans. Sú tegund handleiðslu sem valin er hverju sinni, stjórnunar-, 

stuðnings- eða lærdómshandleiðsla segir enn fremur til um það hvaða áherslur eru 

lagðar í hverju handleiðsluferli. Markþjálfun veitir svipaðan stuðning, allt eftir því 

hvaða nálgun hennar er notuð, þá meðal annars með það fyrir augum að aðstoða 

einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir við að koma auga á styrk- og veikleika sína, ná 

ýmsum faglegum og persónulegum markmiðum, hámarka afköst og auka lífsgæði 

einstaklinga.  

Ákveðinn munur er þó á aðferðunum tveimur. Þegar að markþjálfun á sér 

stað leiðir markþjálfunarþegi samræðurnar, en hlutverk markþjálfa er að aðstoða 

hann í leit hans að lausnum með notkun kröftugra spurninga. Í handleiðslu leiðir 

handleiðari hins vegar samræðurnar og veitir handleiðsluþeganum ráðgjöf og 
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stuðning í leit hans að lausnum í daglegri og faglegri vinnu. Einn 

grundvallarmunurinn liggur jafnframt í því að markþjálfun er fyrir alla þá sem 

áhuga hafa á að bæta aðstæður sínar, hverjar sem þær eru, en handleiðsla er 

aðallega fyrir fagmenn í störfum sem krefjast ráðgjafar og stuðnings sem að 

handleiðsla hefur fram að bjóða. Annar grundvallarmunur liggur í þeim 

færnikröfum sem gerðar eru í greinunum tveimur. Markþjálfun hefur ósjaldan 

verið gagnrýnd fyrir þær lágu færnikröfur sem viðgangast innan greinarinnar, en 

hingað til hefur hver sem er getað titlað sig sem markþjálfa án þess að hafa til þess 

tiltekna menntun eða þjálfun. Aðra sögu er að segja um handleiðslu þar sem þær 

kröfur eru gerðar að auk grunnnáms í því fagi sem handleiðari starfar hverju sinni, 

þarf hann annars vegar að hafa nám í handleiðslufræðum að baki og hins vegar að 

búa yfir mikilli reynslu og þekkingu á því sviði sem handleiðslan er veitt. Veltir 

höfundur því fyrir sér hvort að markþjálfar séu þá að skilgreina hlutverk sitt á 

viðeigandi hátt og í samræmi við þekkingu sína og þjálfun. En skortur á 

rannsóknum á sviði markþjálfunar gerir það að verkum að verklagið er komið langt 

fram úr þróun og rannsóknum á aðferðum greinarinnar og því takmarkað vitað um 

þann árangur sem hlotist getur af notkun hennar. Jafnframt er lítið vitað um þau 

áhrif sem að skortur á þekkingu eða þjálfun markþjálfa geta haft á 

markþjálfunarþega, til að mynda ef markþjálfi gerir sér ekki grein fyrir því þegar 

einstaklingur þarf á frekari aðstoð að halda en markþjálfun hefur fram að bjóða. 

 Könnun vegna síðari rannsóknarspurningarinnar leiddi í ljós að ýmislegt er 

líkt með aðferðum félagsráðgjafar og markþjálfunar. Er þá vísað til að mynda til 

þeirrar staðreyndar að grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og 

sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fulls, en í 

markþjálfun er markþjálfunarþeginn talinn vera sérfræðingur í sínu eigin lífi og 

skapandi, úrræðagóður og heill á sinn eigin sérstæða máta. Auk þess er bent á það 

samband sem á sér stað á milli markþjálfa og markþjálfunarþega og félagsráðgjafa 

og skjólstæðings, sem einkennist af gagnkvæmri virðingu, staðfestu og trausti, 

ásamt virkri hlustun, endurgjöf og opnum spurningum af hendi markþjálfa og 

félagsráðgjafa. Færð eru rök fyrir því að sú breiða færni sem félagsráðgjafar búa 

yfir til að aðstoða einstaklinga við að takast á við persónuleg vandamál sín og knýja 

fram þroska og þróun einstaklinganna, setji þá í einstaka stöðu til þess að leggja 
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fyrir sig markþjálfun. Sú heildarsýn sem félagsráðgjafar búa yfir og þekking þeirra á 

ólíkum þjóðfélögum og þjóðfélagshópum gerir þá sérstaklega færa um að takast á 

við nýja aðferðir í líkingu við markþjálfun. Enn fremur eru færð rök fyrir því að 

fyrrnefnd færni og menntun félagsráðgjafa í handleiðslu gæti komið honum að 

góðum notum í hlutverki markþjálfa, enda um tvær aðferðir að ræða með svipuð 

markmið að leiðarljósi. Velta má þó fyrir sér hversu auðveldlega félagsráðgjafar 

geta farið úr hlutverki ráðgefandi aðila, líkt og í handleiðslu, í hlutverk markþjálfa 

sem má láta skoðanir sínar og þekkingu afar takmarkað í ljós. Auk þess má velta því 

fyrir sér hvort aðferðir markþjálfa geta komið að einhverjum notum í starfi 

félagsráðgjafa, en slíkt er þó efni í aðra ritgerð og jafnvel rannsókn. 

 Við gerð ritgerðarinnar varð höfundi fljótt ljóst að mikill skortur er á 

heimildum um markþjálfun og handleiðslu, en höfundur varð sérstaklega var við 

skort á íslenskum heimildum. Þá er hér aðallega átt við heimildir er varða 

handleiðslu, en í ljósi þeirrar staðreyndar að hátt í fjörutíu ár eru liðin frá því að 

íslenskt fagfólk hóf að kynna sér fræðigreinina kom slíkt höfundi sérstaklega á 

óvart. Til að bera saman aðferðir markþjálfunar og handleiðslu þurfti höfundur að 

treysta mikið á sína eigin færni í samanburði, en svo virðist sem samanburður á 

markþjálfun og handleiðslu sé tiltölulega nýr af nálinni og því lítið til af heimildum 

um efni af því tagi. Það aftraði höfundi þó ekki frá því að kynna sér aðferðirnar og 

bera þær saman, sem lærði mikið af umfjöllun sinni fyrir vikið. Skortur á 

rannsóknum á sviði markþjálfunar og handleiðslu hér á landi gerði það enn fremur 

að verkum að erfitt, ef ekki ómögulegt, var að finna svör við ýmsum spurningum 

sem vöknuðu á meðan að skrifum ritgerðarinnar stóð. Hér að lokum koma því 

nokkrir punktar um efni sem áhugavert gæti verið að skoða og rannsaka. Þeir eru: 

- Hversu algeng er notkun markþjálfunar á meðal einstaklinga, 

fyrirtækja eða stofnana hér á landi og hverjir eru líklegastir til að 

nýta sér þjónustu markþjálfa? 

- Hver er árangurinn sem hlotist getur af notkun markþjálfunar 

annars vegar og handleiðslu hins vegar?  

- Hversu algengt er að markþjálfun sé notuð samhliða 

handleiðslu?  
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