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ÚTDRÁTTUR
Iðjuþjálfun á Íslandi byggir á hugmyndum 
og vinnubrögðum sem hafa orðið til og eru 
almennt viðtekin í hinum vestræna heimi. 
Þrátt fyrir ólíkar aðstæður og menningar
legan margbreytileika hafa ýmsir fræði
menn talið eðlilegt að yfirfæra þessi 
sjónarmið og aðferðir yfir á meginhluta 
mannkyns. Kanadíska fræði konan Karen 
Whalley Hammell hefur hvatt til umræðu 
um fræðilegar undirstöður iðjuþjálfunar 
og iðjuvísinda. Skrif hennar einkennast af 
gagnrýnum sjónarhornum þar sem hún 
rýnir í og dregur í efa margt af því sem 
iðjuþjálfar hafa hingað til gengið að sem 
gefnu, sérstaklega áherslu fagsins á 
sjálfstæði og einstaklingshyggju frekar en 
gagnkvæmni og félagsleg sjónarhorn. Í 
þessari grein eru rakin skrif Hammell á 
árunum 20042018 og efni þeirra tengt 
skrifum annarra fræðimanna um svipað 
efni eftir því sem við á. Tekin eru fyrir þau 
málefni sem hún hefur einkum beint 
sjónum að, það er að segja flokkun og gildi 
iðju, skjólstæðingsmiðuð nálgun, menn
ing ar leg auðmýkt, rétturinn til iðju og 
færni nálgunin. Umfjöllunin er tengd við 
ólíkar að stæður fólks, almenn mann
réttindi og félagslega undirokun ákveðinna 
hópa. Þótt umfjöllun Hammell geti verið 

ögrandi þá lýsir hún líka trú á iðjuþjálfun 
sem fagi og þeim ólíku möguleikum sem í 
því búa. Gagnrýna umræðu má nýta á 
uppbyggilegan hátt og íslenskir iðjuþjálfar 
eru hér með hvattir til að beina sjónum 
sínum í auknum mæli að hinum ólíku 
aðstæðum og valkostum sem fólk býr við 
og hvernig þau hafa áhrif á og móta líf 
þess. Þá er mikilvægt að iðjuþjálfar hasli 
sér völl á fjölbreyttum starfsvettvangi og 
taki þátt í stefnumótandi aðgerðum sem 
stuðla að möguleikum fólks til að eiga 
hlutdeild í iðju sem gefur lífi þeirra 
merkingu og stuðlar að auknum 
lífsgæðum. Ör fjölgun og hækkandi 
menntunarstig iðjuþjálfa á Íslandi fela í sér 
tækifæri til aukinnar fjölbreytni í starfi.

Lykilorð: Iðjuþjálfun, gagnrýnið
sjónarhorn, menning, vald, 
hugmyndafræðileg þróun

ABSTRACT
Occupational therapy in Iceland is based 
on theoretical ideas and practices that 
have been developed and are generally 
accepted in the Western world. Despite 
global diversity and different circum
stances, some leading scholars have 
thought it appropriate to present these 

culturallyspecific assumptions and pract
ice procedures as universal and applicable 
to the whole world. Karen Whalley 
Hammell, a Canadian scholar, has 
encouraged the occupational therapy 
community to commence a critical 
discussion about the theoretical found
ations of occupational therapy and 
occupational science. Her writings are 
characterized by such critical perspectives 
as she questions current occupational 
therapy ideology and practice, especially 
the emphasis on independence and indi
vidualism rather than interdependence 
and social perspectives. This article 
provides an overview of Hammell’s 
writings during the last fourteen years 
and, when appropriate, the content draws 
on writings of other scholars. The focus is 
on specific issues that Hammell has 
emphasized, such as occupational classi
fication, clientcentred practice, cultural 
humility, occupational rights, and the 
capability approach. The discussion is 
linked to different contexts, human rights, 
power relations, and social oppression of 
certain groups.
From early on Hammell has argued that 
many of the profession’s assumptions and 
claims are culturespecific, reflecting the 
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INNGANGUR
Á heimsþingi iðjuþjálfa í Höfðaborg vorið 
2018 hélt kanadíski iðjuþjálfinn Karen 
Whalley Hammell erindi sem vakti mikla 
athygli. Hammell er afkastamikil fræðikona 
sem hefur skrifað um og þróað hugmyndir 
sínar um árabil. Nokkuð er um endur
tekningar í skrifum hennar en með hverri 
grein þéttir hún röksemdafærsluna og 
tengir hugmyndirnar við fræðileg sjónar
horn af ýmsum toga. Skrif Hammell hafa 
vakið athygli langt út fyrir raðir iðjuþjálfa og 
meðal annars er vitnað í hana innan 
endurhæfingar (Dean, Siegert og Taylor, 
2012; Gibson, 2016; Larsen, Juritzen, 
Knutsen og Feiring, 2017) og fötlunarfræði 
(Shakespeare, Cooper, Dikmen og Poland, 
2018). 

Hammell er gagnrýnin fræðikona. Að beita 
gagnrýnum sjónarhornum felur í sér að 
rýna í og draga í efa margt af því sem alla 
jafna er gengið að sem vísu, það er, 
hugmyndir, staðhæfingar, forgangsröðun 
og vinnubrögð sem eru talin eðlileg og 
„rétt“ innan ákveðinnar menningar (Eakin, 
Robertson, Poland, Coburn og Edwards, 
1996; Haraway, 1988; Harvey, 1990). Slík 
umræða hefur verið áberandi innan 

kynjafræði, fötlunarfræði og annarra 
margbreytileika og minnihlutahópafræða 
síðustu áratugina en einnig innan 
heilbrigðisvísinda (Eakin o.fl., 1996; Gibson, 
2016), svo sem innan iðjuþjálfunar 
(Njelesani, Gibson, Nixon, Cameron og 
Polatajko, 2013; Njelesani, Teachman, 
Durocher, Hamdani og Phelan, 2015; 
Robertson, Warrender og Barnard, 2015). 
Þegar slíkri gagnrýni er beitt, og grannt er 
skoðað, kemur oft í ljós að viðteknum 
hugmyndum og venjum er haldið á lofti í 
skjóli valds og yfirráða án þess að fólk geri 
sér endilega grein fyrir því – eða kýs að 
afneita að sú sé raunin. Nærtækt dæmi er 
tregða fagfólks í endurhæfingu, þar á meðal 
iðjuþjálfa, til að viðurkenna valdamisvægið 
milli fagfólks og skjólstæðinga og hvernig 
hugmyndin um eðlilegt og gott líf byggir á 
ímyndinni um heilbrigðan og hraustan 
líkama (Hammell, 2015a). Þegar gagnrýnin 
beinist að lífi og starfi fólks er hætt við að 
því finnist vegið að sér og félagslegri tilvist 
þess jafnvel ógnað. Ástæðan er sú að þar 
með er vegið að viðteknum venjum sem 
hafa hugsanlega verið leiðarstef í lífinu og 
jafnframt gert öðrum kleift að þekkja mann 
og skilja (Nanna Hlín Halldórsdóttir, 2015). 
Við erum meðvitaðar um að skrif okkar hér 

eru af sama meiði, en vonumst til að hægt 
verði að nýta þau á markvissan og 
uppbyggilegan hátt til að stuðla að frjórri 
umræðu innan fagsins og við samstarfsfólk 
í heilbrigðis og velferðarmálum. Við 
vekjum jafnframt athygli á því að þótt skrif 
Hammell einkennist af gagnrýni þá er þar 
einnig að finna mikla trú á fagið og því sem 
það stendur fyrir (Hammell, 2017). Það 
verður að telja iðjuþjálfun til tekna að þar 
sé rými fyrir svo gagnrýna umræðu enda 
ber það vott um ótvíræðan styrkleika og 
vilja til framþróunar og breytinga. 

Í þessari fræðilegu samantekt höfum við 
kosið að taka fyrir tiltekin málefni sem 
Hammell hefur fjallað um og tengjast 
áherslum og forgangsröðun innan fagsins. 
Að undangenginni skimun á verkum 
Hammell var ákveðið að byggja saman
tektina á 16 greinum frá árunum 20042018, 
sem valdar voru með það að markmiði að 
varpa ljósi á umfjöllun hennar um valin 
málefni. Tekið skal fram að Hammell ritaði 
greinar um önnur viðfangsefni á þessu 
árabili sem og bók um sjónarhorn á 
endurhæfingu og fötlun (Hammell, 2006). 
Einnig ritstýrði hún ásamt annarri fræði
konu bók um eigindlegar rannsóknir 
(Hammell og Carpenter, 2004). Þótt skrif 
Hammell séu hér í brennidepli er vísað í 
skrif annars fræðafólks þar sem við á til að 
setja efnið í víðara samhengi. Hér er því 
ekki um dæmigerða fræðilega heimilda
samantekt að ræða. 

Í upphafi greinarinnar verður fjallað um 
gagnrýni Hammell á ríkjandi flokkun og 
skilgreiningar á iðju. Því næst verður vikið 
að umfjöllun hennar um viðurkenndar 
hugmyndir og kenningar í iðjuvísindum og 
iðjuþjálfunarfræði og „draumsýninni“ um 
notenda/skjólstæðingsmiðaða nálgun. Á 
síðustu árum hefur Hammell fundið 
áherslum sínum á réttinn til iðju og baráttu 
gegn misrétti farveg innan færninálgunar
innar (e. capability approach) og verður 
þeirri umfjöllun gerð nokkur skil. Í 
lokaorðum verða dregnir saman helstu 
lærdómar af skrifum hennar og hvernig 
hægt er að heimfæra og tengja þá við 
íslenskt samfélag og störf iðjuþjálfa á 
Íslandi. 

IÐJA OG GILDI HENNAR
Innan iðjuþjálfunar er sterk hefð fyrir því að 
flokka iðju fólks eftir „sýnilegum“ tilgangi 
hennar í eigin umsjá, störf og tóm stunda
iðju/leik. Einnig hefur verið ríkjandi sú 
afstaða að sjálfstæði og frammistaða fólks 
á þessum sviðum sé mikilvæg fyrir lífsgæði 
þess og velferð. Þessi sjónarhorn birtast 

lives of people who are independent, 
autonomous and productive at the labour 
market. This is for example manifested in 
the traditional classification of occupation 
by its purpose into selfcare, productivity 
and leisure rather than by the meaning it 
has to people. Furthermore, through her 
critical analysis of clientcentered practice 
she has identified several means by which 
power is held and exercised by the 
occupational therapy profession and 
socially and culturally specific ideologies 
are maintained. During the last ten years 
Hammell has increasingly turned her focus 
towards the issue of occupational rights 
and used the capability approach as a tool 
to demonstrate the role of occupational 
therapists in advancing people’s possi
bilities to engage in meaningful 
occupations. 

Even though Hammell’s arguments can be 
challenging for occupational therapists, 
she also expresses faith in the occupational 
therapy profession. We, the authors, 
encourage Icelandic occupational thera
pists to use her critical discussion 
constructively to enable people’s right to 
engage in meaningful and purposeful 
occupations through an emphasis on their 

opportunities to do what they have 
abilities to do. This includes an in creas
ed emphasis on the way in which 
different con texts, barriers, and oppor
tunities affect and shape the lives and 
wellbeing of people and communities. 

Increasing number and higher edu
cational level of Icelandic occu pational 
therapists has the potential of opening 
up diverse possibilities for practice in a 
wide range of settings, including health 
and social policymaking, with the aim of 
promoting people’s potential for occu
pational engagement. Then occu pation
al therapy will become even more im
portant, relevant, and valuable to 
Icelandic society.

Keywords: occupational therapy, 
critical perspective, culture, social 
power, theo retical development
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meðal annars í faglíkönum sem algengt er 
að íslenskir iðjuþjálfar styðjist við í starfi, 
svo sem líkani Kielhofner um iðju mannsins 
(Taylor, 2017) og kanadíska líkaninu um 
færni og hlutdeild í iðju (Townsend og 
Polatajko, 2013). Hammell varpar fram 
ögrandi spurningu þegar hún spyr hverjir 
eigi að skilgreina og flokka iðju, fræðafólkið 
sem alla jafna fjallar um efnið eða 
notendurnir sjálfir, sem fræðafólkið er 
oftast að fjalla um. Á sama hátt veltir hún 
upp spurningunni frá hvaða sjónarhóli sé 
eðlilegt að ræða iðju og gildi iðjuþjálfunar, 
út frá einstaklingshyggju með áherslu á 
sjálfstæði og framleiðni, eða út frá 
félagshyggju með áherslu á samhjálp, 
gagnkvæmni og tengsl (Hammell, 2009).

Hammell hefur um langa hríð gagnrýnt 
hina hefðbundnu flokkun iðju í eigin umsjá, 
störf og tómstundaiðju og telur hana 
endurspegla sjónarhorn þeirra sem eru 
sjálfbjarga, sjálfstæðir og færir um að 
stunda atvinnu. Um leið útiloki flokkunin, 
jaðarsetji (e. marginalizes) og geri lítið úr 
þeim sem ekki leggja eitthvað fram til 
samfélagsins með beinum hætti og eru 
öðrum háðir (Hammell, 2004, 2009). Auk 
þess sé ekkert í þessum hugtökum sem vísi 
til þess sem alla jafna hefur mesta merkingu 
fyrir fólk, svo sem að tjá ást sína, annast þá 
sem því þykir vænt um eða njóta líðandi 
stundar án þess að gera eitthvað sem hefur 
augljósan tilgang. Einnig vilji gleymast að 
iðju sé ætlað að mæta innri þörf fólks fyrir 
að vera það sem það er (e. self-maintenance), 
tjá tilfinningar sínar og njóta lífsins 
(Hammell, 2004; Law o.fl., 1996). Hammell 
bendir auk þess á að rannsóknir hafi sýnt 
að hlutdeild í iðju, sem hefur persónulega 
merkingu fyrir fólk, stuðli að því að það 
upplifi aukna færni, möguleika og sjálfsvirði 
(e. self-worth) og þar með velsæld og lífs
gæði (Hammell, 2004, 2017).

Við óvænta atburði eins og að greinast með 
langvinnan sjúkdóm eða skerðingu (e. 
impairment) verður rof í lífssögu fólks. 
Rannsóknir, sem gerðar hafa verið meðal 
þeirra sem hafa reynslu af slíku rofi, styðja 
ekki flokkun iðju í eigin umsjá, störf og 
tómstundaiðju, heldur kýs fólk að skilgreina 
iðju í ljósi þeirrar merkingar sem hún hefur. 
Hammell (2009, 2014) hefur rýnt í og 
samþætt niðurstöður eigindlegra rann
sókna meðal fólks með ólíkan 
heilsufarsvanda eða skerðingar og komist 
að því að þátttakendur lýsa reynslu sinni af 
jákvæðum áhrifum iðju í fjórum 
mismunandi víddum. Heilsu og 
lífsgæðavíddin (e. restorative occupation) 
nær yfir iðju sem eflir heilsu og vellíðan, til 

dæmis með því að veita jákvæða upplifun, 
útrás eða slökun án þess þó endilega að 
aðhafast eitthvað ákveðið. Tengslavíddin 
(e. occupation fostering belonging, 
connecting, and contributing) snýst um iðju 
sem tengir fólk saman og gefur því 
tilfinninguna að tilheyra, meðal annars 
með því að aðstoða og annast aðra. 
Framkvæmdavíddin (e. engaging in doing 
occupations) lýsir hlutdeild í iðju sem gefur 
möguleika á að finna merkingu og tilgang í 
því sem maður gerir og styrkir þannig 
sjálfsvirði manns. Að lokum er það 
tímavíddin (e. occupation reflecting life 
continuity and hope for the future) sem vísar 
til iðju sem tengir saman fortíð, nútíð og 
framtíð og gefur von um betra líf. Hammell 
bendir á að þessi vitneskja sé reyndar ekki 
ný af nálinni því þessar fjórar víddir hafi 
sterkan samhljóm við kenningu Wilcock 
(1998) um flokkun byggða á merkingu iðju, 
það er að gera (e. doing), vera (e. being) og 
verða (e. becoming). Rannsóknir Rebeiro 
(2001) meðal fólks með geðræna erfiðleika 
studdu þessar hugmyndir, auk þess að 
bæta við flokknum að tilheyra (e. 
belonging). Hammell hvetur iðjuþjálfa því 
eindregið til að skoða og efla iðju í samræmi 
við þá merkingu sem hún hefur fyrir 
notendur því slík iðja er líklegust til að auka 
lífsgæði þeirra. 

Einstaklingshyggjan sem Hammell telur 
einkenna vestræn sjónarhorn í iðjuþjálfun 
endurspeglast meðal annars í áherslunni á 
sjálfstæði við athafnir, sér í lagi þegar kemur 
að eigin umsjá sem ævinlega er tiltekin 
fyrst í hinu hefðbundna flokkunarkerfi. 
Þetta er sérstaklega áberandi í endur
hæfingu þar sem árangur er gjarnan metinn 
út frá því að hvaða marki fólk er fært um að 
sjá um daglegar athafnir heima fyrir án 
aðstoðar frá öðrum (Mackey og Nancarrow, 
2006; Solvang og Slettebø, 2012). Það að sjá 
fyrir sér og sínum er líka hátt skrifað og 
jafnvel skilyrði þess að geta talist fullgildur, 
borgaralegur þegn (Devlin og Pothier, 
2006). Athafnir sem hafa skýran og 
sýnilegan tilgang hafa því lengst af skipað 
mikilvægan sess í þjónustu iðjuþjálfa, en 
minni gaumur gefinn því hvernig fólk fer að 
því að mæta tilfinningalegum og félags
legum þörfum sínum (Hammell, 2017). 
Þessi áhersla er meðal annars sýnileg í 
þeim matstækjum sem iðjuþjálfar nota, 
sem flest beinast ýmist að undirliggjandi 
líkamlegri og andlegri starfsemi: Mini-
Mental State Examination - MMSE (Folstein, 
1975); Box and Blocks (Matieowetz, Volland, 
Kashman og Weber, 1985) og Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency – BOT™2 
(Bruininks og Bruininks, 2005) eða frammi

stöðu við fyrirfram ákveðnar athafnir: 
Barthel Index of Activities of Daily Living 
(Mahoney og Barthel, 1965) og Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory – PEDI 
(Haley, Coster, Ludlow, Haltiwanger og 
Andrellos, 1992). Þótt samspil ein staklings 
og umhverfis hafi verið í brennidepli í 
iðjuþjálfunarkenningum um árabil eru 
margir iðjuþjálfar enn uppteknir af því að 
meta umfang skerðinga og frávik í þeim 
dæmigerðu athöfnum sem ætlast er til að 
fólk sinni og því er hætt við að þjónustan 
verði frekar einhæf með áherslu á færni við 
dæmigerðar athafnir og líkamsstarfsemi 
(Hammell, 2017). Starfshættir geta líka 
tengst viðteknu vinnulagi í þverfaglegum 
teymum þar ákveðnar væntingar eru 
ríkjandi, svo sem að iðjuþjálfar sjái um allt 
sem lýtur að handbeitingu. 

Hammell efast um að þessi mikla áhersla á 
tilgangsbundnar athafnir sé í takt við það 
sem notendur kjósa helst og bendir á að 
víða sé þessu öðruvísi farið. Þegar leitað er 
álits notenda skipar það að tilheyra, 
aðstoða eða hjálpa öðrum gjarnan 
mikilvægan sess og því er hægt að mæta 
með iðju af ýmsum toga (Borell, Asaba, 
Rosenberg, Schult og Townsend, 2006; 
Hammell o.fl., 2008,  Iwama, 2003). 
Hugtakið “ubuntu” kemur úr fornri afrískri 
heimspeki og merkir að fólk er manneskjur 
vegna þess að það tilheyrir, tekur þátt og 
deilir með öðrum. (e. “I am human because 
I belong, I participate, I share“) (Murithi, 
2007). Félagsleg tengsl eru því ekki einungis 
mikilvæg undirstaða velsældar heldur 
forsenda mannlegrar tilvistar (Hammell, 
2014). Að gera eitthvað fyrir eða með öðrum 
skapar og eflir félagsleg tengsl og við það 
fær iðja sérstaka merkingu (Borell o.fl., 
2006). Hugtakið gagnkvæmni (e. 
interdependence) lýsir merkingu sem 
verður til þegar iðja er stunduð í sameiningu 
og það getur líka átt við þótt annar aðilinn 
sé að mestu sá sem þiggur og hinn sá sem 
gefur, til dæmis þegar veitt er aðstoð við 
persónulegar athafnir (van Nes, Runge og 
Jonsson, 2009). Rannsóknir í ólíkum 
menningarheimum benda eindregið til að 
slík gagnkvæmni sé fólki nauðsynleg því 
það er og verður alltaf í einhvers konar 
tengslum við aðra. Tengsl eru þó ekki 
eingöngu manna á milli því hjá sumum 
hópum er einnig lögð áhersla á samband 
einstaklinga við landið og náttúruna og 
jafnvel við horfna forfeður sem ber að virða 
(Hammell og Iwama, 2012). 

Í alþjóðlega flokkunarkerfinu um færni, 
fötlun og heilsu – ICF (World Health Organi
zation, 2001) er hugtakið þátttaka skilgreint 
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sem „hlutdeild í lífsaðstæðum“ eða „félags
leg aðild að daglegu lífi”. Rannsóknir sýna 
að fólk með skerðingu upplifir að þátttaka 
vísi meðal annars til þess að hafa val og 
vera við stjórn, vera til staðar fyrir aðra, 
leggja eitthvað til velferðar annarra, styðja 
og aðstoða aðra, vera í gagnkvæmum og 
merkingarbærum tengslum og eiga aðild 
að og stuðla að velsæld samfélaga 
(Hammell o.fl. 2008; Hammell, 2014; Van de 
Velde, Bracke, Van Hove, Josephsson og 
Vanderstraeten, 2010). Hlutdeild í iðju (e. 
occupational engagement) og mannleg 
tengsl eru óháð framkvæmd athafna, en 
engu að síður samofin bæði iðju og 
þátttökuhugtakinu.

NOTENDA- OG SKJÓLSTÆÐINGSMIÐUÐ 
NÁLGUN OG ÞJÓNUSTA 
Umræðan um skjólstæðingsmiðaða iðju
þjálfun (e. client-centred practice) hefur 
lengi verið Hammell hugleikin (Hammell, 
2007a, 2007b, 2013, 2015a). Í skilgreiningu 
Heimssambands iðjuþjálfa (World Fede
ration of Occupational Therapists, 2012) 
segir beinum orðum að þjónusta iðjuþjálfa 
sé skjólstæðingsmiðuð (e. “Occupational 
therapy is a client-centred health profess-
ion“) sem hlýtur að fela í sér að hún sé bæði 
aðalsmerki og einkenni iðjuþjálfunar. 
Svipað orðalag er að finna í yfirlýsingu 
sambandsins um skjólstæðingsmiðaða 
þjónustu (World Federation of Occupational 
Therapists, 2010) og í siðareglum iðjuþjálfa 
víðast hvar, meðal annars hér á landi 
(Iðjuþjálfafélag Íslands, 2001). Það að 
réttindi og þarfir notandans séu „taldar 
vera í fyrirrúmi“ hefur því orðið óað
skiljanlegur hluti af fagsjálfi iðjuþjálfa sem 
kynna þjónustu sína gjarnan með þessum 
formerkjum. Hammell bendir hins vegar á 
að iðjuþjálfar þjóni tveimur herrum, það er 
notendum og kerfinu, og þegar á reyni 
hætti þeim til að standa með vinnu
veitendum sínum og samstarfsfólki frekar 
en notendum. Reglur og siðvenjur sem lúta 
að verklagi og starfsháttum í velferðar
þjónustu eru hannaðar af starfs fólki og 
miðast ljóst og leynt við þeirra þarfir ekki 
síður en þarfir notenda. Togstreita milli 
eigin hagsmuna og hagsmuna notenda er 
því óumflýjanleg (Hammell, 2013). Einnig 
ber að hafa í huga valdamuninn milli 
óbreyttra starfsmanna og stjórnenda og að 
það þarf oft sterk bein til að rísa upp gegn 
viðteknum venjum, vinnubrögðum og 
yfirvaldi. 

Skjólstæðingsmiðuð iðjuþjálfun er að mati 
Hammell tvíbent og það rökstyður hún 
með því að draga fram nokkur lykilatriði. Til 
að mynda felst ákveðin mótsögn í því að 

þjónusta, sem snýst um óskir og þarfir 
notenda sé skilgreind af iðjuþjálfum en ekki 
notendunum sjálfum. Einnig má nefna að 
þótt ýmsir rannsakendur (m.a. Cott, 2004; 
Egilson, 2011, 2015; Guðrún Pálmadóttir, 
2008; Hansen, Kristensen, Cederlund, 
Lauridsen og Tromborg, 2018; Óladóttir og 
Pálmadóttir, 2017) hafi leitað álits notenda 
á því hvers konar þjónusta mæti þörfum 
þeirra best, hafi þær upplýsingar ekki ratað 
inn í hina opinberu skilgreiningu hugtaks
ins. Þá bendir Hammell á að það skorti í 
raun fullnægjandi gögn til að styðja 
fullyrðinguna um skjólstæðingsmiðaða 
iðjuþjálfun. Að sjálfsögðu sýni margar 
rannsóknir að alla jafna leggi iðjuþjálfar sig 
fram við að jafna hinn kerfislæga valdamun 
milli fagmanns og skjólstæðings og sjái til 
þess að þjónusta þeirra sé í takt við þarfir og 
óskir notenda. Rannsóknir sýni hins vegar 
líka hið gagnstæða þar sem iðjuþjálfar 
virðist áhugalitlir um líf notenda og veiti 
þjónustu sem fylgi fyrirfram stöðluðu kerfi 
(Abberley, 1995; Palmadottir, 2006; 
Petersen, Hounsgaard, Borg og Nielsen, 
2012).

Hammell bendir á að hjá fagstétt sem hafi 
skjólstæðingsmiðaða nálgun að leiðarljósi 
ætti hið notendamiðaða sjónarhorn að 
vera sýnilegt í öllu því sem gert er, það er 
þjónustu, rannsóknarstarfi og smíði 
kenninga og verkfæra sem þar er beitt 
(Hammell, 2013, 2015a). Í rannsóknum 
innan iðjuþjálfunar séu notendur fyrst og 
fremst í hlutverki „viðfanga“ sem láti í té 
upplýsingar um reynslu sína og vitneskju 
sem síðan sé túlkuð af öðrum. Reynslan 
hafi þó sýnt að gögn úr eigindlegum 
rannsóknum meðal notenda nýtist vel til að 
þróa og efla iðjukenningar og gera þær 
notendamiðaðri. Sem fyrr segir hafa slíkar 
tilraunir ögrað ríkjandi hugmyndum og 
kenningum (Hammell, 2011; Jonsson, 
2008). Þá má einnig íhuga takmarkaða 
aðkomu notenda að hönnun matstækja. 
Meira að segja Kanadíska færnimælingin 
(Canadian Occupational Performance Mea-
sure - COPM) – verkfærið sem talið er hvað 
mest skjólstæðingsmiðað – er þróað án 
aðkomu notenda (Law. o.fl., 2014). 
Vissulega gefist notandanum tækifæri til að 
koma sjónarmiðum sínum og þörfum á 
framfæri þegar matstækið er lagt fyrir og 
hafa þannig (vonandi) áhrif á þjónustuna 
sem fylgir í kjölfarið. Hins vegar koma 
flokkarnir, sem atriðin í matstækinu falla 
undir, oftast frá hugmyndasmiðum innan 
iðjuþjálfunar en ekki frá notendum og eru 
því ekki endilega til þess fallnir að 
endurspegla iðju sem skiptir notendur máli 
samanber umræðuna um flokkun iðju hér 

að framan. Á síðustu árum hefur þó færst í 
vöxt að hafa rýnihópaumræður eða samtöl 
við notendur áður en matstæki eru 
endanlega þróuð eða þýdd yfir á annað 
tungumál. Dæmi um slíkt eru Mat á þátttöku 
og umhverfi barna og ungmenna (Coster o.
fl., 2012; Gunnhildur Jakobsdóttir, Snæ
fríður Þóra Egilson og Kjartan Ólafsson, 
2015) og Spurningalisti um skjólstæðings-
miðaða þjónustu (Cott, Teare, McGilton og 
Lineker, 2006; Sólrún Óladóttir og Guðrún 
Pálmadóttir, 2013) 

Hammell verður tíðrætt um hið faglega vald 
sem þrífst meðal annars í krafti fag
menntunar og félagslegrar stöðu, en hvort 
tveggja er iðjuþjálfum alla jafna í hag og 
getur óafvitandi haft áhrif á tengsl og 
möguleika á samstarfi við notendur á 
jafningjagrunni. Stundum er haft á orði að 
iðjuþjálfar „efli skjólstæðinga sína“, en slíkt 
orðfæri endurspeglar hugmyndir um ójafna 
stöðu aðila og að iðjuþjálfinn búi yfir valdi 
til þess að efla notandann sem er þá sjálfur 
vald og hlutverkalaus. Til að efla vald 
notenda þarf að skapa þeim tækifæri. Til að 
svo megi verða þurfa iðjuþjálfar að átta sig 
á þeim duldu áhrifaþáttum sem liggja í hinu 
félagslega og stjórnsýslulega umhverfi eins 
og viðteknum viðhorfum og aðgerðum 
(Hammell, 2013, 2015a). Þótt skilningur 
fólks á færni og fötlun hafi breyst á 
undanförnum árum er enn sú hugmynd 
ríkjandi að takmörkuð þátttaka fólks með 
einhvers konar skerðingar tengist fyrst og 
fremst skerðingunni sjálfri en ekki þáttum 
eins og lélegu aðgengi, fátækt eða 
ófullkominni stefnumótun sem miðast við 
ákveðna forgangshópa. Sem dæmi má 
nefna áherslu framkvæmdavaldsins á bætt 
vegakerfi til að greiða fyrir umferð 
einkabifreiða í stað þess að beina sjónum 
að skilvirkum almenningssamgöngum sem 
eru aðgengilegar fyrir alla. 

Staða, hlutverk og tengsl þeirra sem nota 
og veita þjónustu fá nú vaxandi athygli 
meðal rannsakenda og ýmsar stjórnsýslu
legar aðgerðir hafa átt sér stað eða eru í 
farvatninu í þeim tilgangi að draga úr hinu 
hefðbundna valdamisvægi. Þar má nefna 
ný lög (nr. 38/2018) um þjónustu við fólk 
með langvarandi stuðningsþarfir þar sem 
lögð er áhersla á að notendur séu í 
meirihluta í nefndum.

Breyting á þátttöku og valdastöðu notenda 
hefur ekki einungis áhrif á samskipti þeirra 
við fagfólk heldur einnig á hugmyndina um 
fagmennsku. Í nýútkomnu þemahefti um 
rannsóknir á norrænni velferðarþjónustu 
gerir Andreassen (2018) grein fyrir hvernig 
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aðkoma notenda getur verið af ólíkum 
toga. Sem dæmi má nefna að sækja fræðslu 
sem veitt er af fagmanni, vera í 
sjálfhjálparhópi án aðkomu fagaðila eða 
vera ráðgefandi fyrir fagfólk. Hlutverk 
notenda og fagfólks eru samofin og breyting 
á valdastöðu notenda hefur ótvíræð áhrif á 
starf þeirra sem þjónustuna veita, sumum 
gæti jafnvel fundist fagímynd sinni ógnað. 

HUGMYNDIR OG KENNINGAR Í IÐJU-
VÍSINDUM OG IÐJUÞJÁLFUNARFRÆÐI
Sjálfstæði og sjálfbærni fræðigreina er háð 
hugmyndafræðilegum bakgrunni þeirra og 
hefur meðal annars þann tilgang að 
skilgreina þær og aðgreina frá öðrum. 
Fræðafólk innan iðjuvísinda og iðju
þjálfunarfræði hefur lagt mikið upp úr 
samstöðu um fræðilegar undirstöður. 
Núverandi iðjuhugmyndir og kenningar 
hafa nær eingöngu verið settar fram af 
vestrænum fræðimönnum sem flestir 
virðast telja að þær geti gilt um heim allan. 
Hammell hefur gagnrýnt þessar einhliða 
áherslur harðlega og minnir á að einungis 
17% jarðarbúa tilheyra vestrænum 
samfélögum. Hún líkir þessu við nýlendu
stefnu þar sem ákveðnar hug myndir eru 
leyfðar og aðrar kæfðar í fæðingu. Slíkar 
ákvarðanir byggja þó ekki á yfirburðum eða 
sannleiksgildi hugmynd anna sem um ræðir 
heldur ójafnri valdastöðu þeirra sem setja 
þær fram (Hammell, 2009, 2011). Ekki sé 
hægt að ganga að því vísu að kenningar, 
líkön og flokkunarkerfi sem þróuð eru á 
Vesturlöndum séu alhliða og gildi fyrir alla. 
Þvert á móti geta þau átt þátt í að viðhalda 
kúgun og undirokun tiltekinna þjóða eða 
þjóðarbrota (Hammell, 2011). Hún bendir á 
að margt af því sem við tökum sem gefnu í 
iðjuþjálfun mótist af vestrænum miðstéttar
gildum sem eru okkur svo runnin í merg og 
bein að við sjáum þau ekki. Hún hvetur 
iðjuþjálfa til að rýna í viðurkennd viðhorf 
með gagnrýnum augum og hafa hugfast að 
oft er ekki allt sem sýnist. Þetta var eitt 
megininntakið í aðalfyrirlestri Hammell á 
heimsþinginu í Höfðaborg 2018, en saga 
SuðurAfríku og aðstæður þar gáfu orðum 
hennar aukna merkingu. 

Í grein frá 2013 leggur Hammell áherslu á 
menningarlega auðmýkt (e. cultural hu-
mility). Hún minnir á að í hugtakinu menn
ing felst ekki aðeins þjóðerni og kynþáttur 
heldur einnig stétt, kyn, kynhneigð og 
færni. Með áherslu sinni á menningarlegt 
sjónarhorn vill Hammell vinna gegn 
áherslum þjóðernishyggju, nýlendustefnu 
og einokunar (Feiring, 2014). Hún vekur 
jafnframt athygli á að öll þekking er 
aðstæðubundin og því sé þörf fyrir mis

munandi hugmyndir og kenningar til að 
spanna menningarlegan fjölbreytileika. Að 
öðrum kosti sé stór hluti mannkyns 
útilokaður frá fræðilegu sjónarhorni 
iðjuvísinda og sem notendur iðjuþjálfunar 
(Hammell, 2011). Fyrirbæri eins og þarfir, 
færni og velferð einstaklinga hafa litla 
merkingu þar sem félagsleg tengsl, 
gagnkvæmni og það að deila með öðrum 
eru sett í forgang (Hammell, 2015e). Einnig 
skipta einstaklingsmiðuð hugtök eins og 
viljastyrkur, sjálfræði, trú á eigin áhrifamátt 
og líkamlegt og andlegt atgervi – sem eru 
áberandi í vestrænum iðjukenningum – 
litlu fyrir fólk sem býr við valdbeitingu og 
samfélagslegt misrétti sem viðgengst víða 
um heim (Hammell, 2011, 2015e). 
Niðurstaða hennar er því sú að hug
myndirnar sem kenningar iðjuþjálfunar 
byggja á séu sértækar fyrir ákveðna 
menningu og útvalda félagslega hópa sem 
standast tiltekinn færnistaðal. Auk þess 
skorti verulega á að rannsóknir liggi að baki 
hugmyndunum (Hammell, 2011, 2015b). 

RÉTTUR TIL IÐJU
Allt frá árinu 2008 hefur rétturinn til iðju (e. 
occupational rights) verið eitt meginstefið í 
skrifum Hammell. Hugtakið vísar til þess að 
allir eigi rétt á að stunda iðju sem er þeim 
mikilvæg og stuðli að velferð þeirra og 
samfélagsins í heild. Það geti haft alvarleg 
áhrif á heilsu og velsæld fólks ef það hafi 
ekki tækifæri til að gera það sem það þarf 
og vill gera. Í kjölfar greinarinnar frá 2008 
hafa komið út nokkrar aðrar þar sem 
rétturinn til iðju er í brennidepli (Hammell 
og Beagan, 2017; Hammell, 2015b, 2017). 
Hammell skoðar málið frá ýmsum hliðum 
og tengir við mannréttindasáttmála af 
ýmsum toga. Hún telur mikilvægt að greina 
þegar brotið er á rétti fólks til iðju og vísar 
sérstaklega til þátta í umhverfinu í því 
sambandi, svo sem neikvæðra viðhorfa og 
félagslegs, fjárhagslegs og menningarlegs 
ójöfnuðar. 

Fyrir leikmenn virðist ýmislegt sammerkt 
með áherslum Hammell og frumkvöðla í 
iðjuvísindum sem fjalla um iðjuréttlæti (e. 
occupational justice) (Townsend og Wil
cock, 2004). Hins vegar bendir Hammell á 
að skilningur fólks á „réttlæti“ sé háður 
samhengi, aðstæðum og menningu og því 
sé erfitt að skilgreina og nýta hugtakið 
iðjuréttlæti. Sér í lagi telur hún að hugtökin 
sem eiga að lýsa óréttlæti með tilliti til iðju 
(e. occupational injustice) séu óskýr, svo 
sem svipting (e. occupational deprivation), 
útskúfun (e. occupational alienation), ójafn
vægi (e. occupational imbalance), jaðar
setning (e. occupational marginali zation) 

og aðskilnaður (e. occupational apartheid). 
Þau skarist líka oft og nýtist því illa til að 
leggja mat á það sem fram fer hverju sinni 
(Hammell og Beagan, 2017). Hammell telur 
þessi flóknu hugtök og skilgreiningar hvorki 
þjóna fræðunum né þeim sem njóta 
þjónustu iðjuþjálfa (Hammell og Beagan, 
2017). Einnig gagnrýnir hún að talsmenn 
iðjuvísinda vísi takmarkað til þekktra 
félagsvísindakenninga þar sem fjallað er 
um svipaðar hugsmíðar og noti jafnvel 
skyld eða sömu hugtök án þess að 
skilningurinn að baki þeim sé endilega sá 
sami. Þetta sé ruglingslegt og torveldi 
skoðanaskipti innan fræðasamfélagsins. 
Hún tekur því undir með Durocher, Gibson 
og Rappolt (2014) sem hafa gagnrýnt óskýrt 
inntak hugtaksins iðjuréttlæti. Á heims
þinginu í SuðurAfríku stóð Hammell, ásamt 
fræðimönnum sem hafa iðjuréttlæti að 
leiðarljósi, að málstofu um iðjuréttlæti sem 
frelsi til að gera og vera (e. Occupational 
justice as the freedom to do and be: A 
conceptual tool for advocating for human 
rights). Tilgangur málstofunnar var að 
stuðla að sameiginlegum skilningi á 
tengslum hugtaksins við mannréttindi og 
mikilvægi þess að iðjuþjálfar nýti alþjóðlega 
mannréttindasáttmála og færninálgunina 
um réttlæti (sjá neðar) sem leiðarljós í 
starfi. 

FÆRNINÁLGUNIN
Síðustu árin hefur Hammell vísað mikið í 
færninálgunina um réttlæti (e. capabilities 
approach) (Hammell, 2015c, 2017; 
Nussbaum, 2011; Sen, 2005). Færninálgunin 
er samspilskenning líkt og líkanið um 
samspil einstaklings, umhverfis og iðju (e. 
Person – Environment – Occupation) (Law 
o.fl., 1996), norræna tengslasjónarhornið á 
fötlun (Tøssebro, 2004; Ytterhus, Egilson, 
Traustadóttir og Berg, 2015) og ICFlíkanið 
(World Health Organization, 2001). Nálgun
in snýst um þá færni sem fólki er nauðsynleg 
til að geta lifað mannsæmandi lífi, orðið 
það sem það vill verða og gert það sem það 
vill gera. Lögð er áhersla á að færni tengist 
ekki eingöngu getu fólks heldur einnig frelsi 
þess og valkostum sem skapist af samspili 
persónulegra þátta og umhverfisþátta, til 
dæmis félagslegra, pólitískra og efnahags
legra. Lykilspurningar sem færninálgunin 
leitast við að svara eru meðal annars: Hvað 
er hver einstaklingur fær um að gera og 
vera? Hvaða valkosti hefur hann? Hvaða ytri 
og innri þættir standa í vegi fyrir því að hann 
hafi valkosti sem sanngjarnt er að standi 
fólki til boða og hvað hindrar að hann fái 
notið þeirra sem hann hefur (Nussbaum, 
2011)? Æ fleiri benda nú á að færninálgunin 
nýtist vel til að greina sumt af því ranglæti 
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sem við er að glíma í heiminum, meðal 
annars það úrræða og bjargarleysi sem 
margt fatlað og undirokað fólk býr við 
(Burchardt, 2004; Mitra, 2006). Ennfremur 
hefur grundvallar hugsjónin að baki 
kenningunni, þ.e. að tryggja skuli öllum 
tækifæri, frelsi og færni til að lifa því lífi sem 
þeir kjósa að lifa, verið áréttuð.

Hammell telur að færninálgunin geti 
stuðlað að aukinni gagnrýni í starfsháttum 
iðjuþjálfa þar sem jöfn tækifæri og réttur til 
iðju eru í brennidepli, í takt við mann
réttindayfirlýsingu Heimssambands iðju
þjálfa (World Federation of Occu pational 
Therapists, 2006) og Samning Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (United 
Nations, 2007). Í upphafi greinar sem 
skrifuð er í anda færni nálgunarinnar dregur 
Hammell (2015d) upp eftirfarandi lýsingu: 

Víða um heim hafa stúlkur takmarkaðan 
aðgang að menntun. Við álítum víst flest 
að þessi ójöfnuður tengist kynbundnu 
misrétti, hugmyndum um feðraveldið og 
félagslegu og sögulegu ójafnræði en ekki 
því að það sé eitthvað bogið við stúlkur. 
Hvernig er þá best að taka á málum til að 
tryggja jafnari stöðu stúlkna og drengja? 
Eigum við að flokka og skilgreina á hvern 
hátt líkamar stúlkna eru öðru vísi en 
líkamar drengja þannig að við fáum 
tölulega yfirsýn? Viljum við breyta líkömum 
og hugum stúlkna þannig að þær líkist 
drengjum? Eða viljum við vinna að gerð og 
innleiðingu laga um mannréttindi til að 
binda enda á ójöfnuð og ofbeldi gegn 
stúlkum, tala fyrir réttindum stúlkna til að 
sækja sér menntun, að ytri aðstæður séu 
viðunandi, svo sem nægjanlegt framboð af 
kennurum, skólahúsgögnum og bókum, og 
að stúlkum sé gert kleift að ferðast um í 
almennu rými þannig að þær geti tekið 
þátt líkt og drengir? Viðbrögð okkar ráðast 
líkast til af því hvort við lítum á þessa 
ójöfnu stöðu drengja og stúlkna sem 
óheppilega en óhjákvæmilega vegna þess 
að líkamar stúlkna séu „gallaðir“ í 
samanburði við viðurkennd karllæg viðmið 
eða að ástandið tengist félagslegum, 
lagalegum, efnahags legum, pólitískum, 
menningarlegum og trúarlegum hindrun-
um sem koma í veg fyrir jöfn tækifæri 
kynjanna (Hammell, 2015d, bls. 78-79).  
(Lausleg þýðing höf unda).

Hammell leggur áherslu á að á sama hátt 
þurfi iðjuþjálfar að hugsa sinn gang og taka 
hefðbundin vinnubrögð og áherslur til 
endurskoðunar í anda gagnrýninnar nálg
unar. Er rétt að leggja jafnmikla áherslu á 
að meta og flokka líkamsstarfsemi, umfang 

skerðinga og getu skjólstæðinga okkar og 
raun ber vitni? Er rétt að að leitast við að 
breyta fólki þannig að það falli betur að 
viðurkenndum normum? Eða ættum við að 
beita okkur meira gegn neikvæðum við
horfum, ósveigjanleika, og ýmis konar 
misrétti sem stuðlar að ójöfnum tækifærum 
fatlaðs fólks og annarra jaðarsettra hópa til 
þátttöku samanborið við aðra? Hún telur að 
færninálgunin gagnist vel til að varpa ljósi á 
tengsl lífsgæða, þátttöku og mannréttinda 
og réttarins til iðju. 

LOKAORÐ
Mikil gróska hefur verið innan iðjuþjálfunar 
á heimsvísu undanfarna tvo áratugi. Svo er 
einnig hér á landi enda hefur íslenskum 
iðjuþjálfum fjölgað ört og þeir hasla sér völl 
á æ fleiri sviðum. Almennt er leitast við að 
veita skjólstæðingsmiðaða þjónustu þrátt 
fyrir þær kerfislægu hindranir sem víða er 
að finna. Nokkrir iðjuþjálfar hafa tekið sér 
stöðu við hlið notenda og þróað í samstarfi 
við þá þjónustu sem byggir á óskum og 
forgangsröðun hópsins. Dæmi um starfsemi 
af þessu tagi eru Ljósið  endurhæfing og 
stuðningur fyrir krabbameinsgreinda, og 
Hlutverkasetur og Hugarafl þar sem í 
báðum tilvikum er unnið með notendum 
geðheilbrigðisþjónustu og stuðlað að 
breyttum viðhorfum í málaflokknum. Þá 
eru einnig dæmi um að iðjuþjálfar veiti 
forstöðu verkefnum sem ekki eru beintengd 
heilsu og er þjónusta tengd aðlögun 
innflytjendahóps á Akureyri eitt af þeim. 
Það er þó enn algengt að áherslur iðjuþjálfa 
beinist að töluverðu leyti að þáttum í fari 
skjólstæðinga svo sem líkams og 
hugarstarfsemi og minni gaumur sé gefinn 
að umhverfinu eða hinu flókna samspili 
einstaklings og umhverfis. Þetta er að 
mörgu leyti skiljanlegt í ljósi þess hvernig 
íslenskt heilbrigðiskerfi er byggt upp og 
þær sterku læknisfræðilegu hefðir sem þar 
ríkja. 

Það er að sjálfsögðu mikilvægt að horfa til 
þátta í fari fólks enda skipta þeir oft miklu 
um getu og færni. Hammell (2017) hvetur 
iðjuþjálfa hins vegar til að beina sjónum í 
auknum mæli að þeim ólíku aðstæðum og 
tækifærum sem fólk býr við og áherslur 
hennar hafa skírskotun til okkar sem búum 
og störfum á Íslandi. Þótt almenn velmegun 
ríki hér á landi búa margir einstaklingar og 
hópar við takmarkaða valkosti og 
úrræðaleysi. Þar má nefna margt fatlað 
fólk, öryrkja, flóttamenn og hælisleitendur 
sem hafa sannarlega ekki frelsi til að lifa því 
lífi sem þeir kjósa að lifa. Aukinn fjöldi 
innflytjenda veldur því að samfélagið er 
ekki jafn einsleitt og áður og fjölgun 

aldraðra kallar á breytta nálgun í heilbrigðis 
og samfélagsþjónustu. Mikilvægt er að 
íslenskir iðjuþjálfar leitist við að mæta þeim 
áskorunum sem þessu fylgja þannig að 
þjónusta þeirra taki mið af stöðu, bakgrunni 
og forgangsröðun ólíkra einstaklinga og 
hópa. Jafnframt er mikilvægt að iðjuþjálfar 
taki þátt í stefnumótun í heilbrigðis og 
velferðarmálum um hvernig best er að 
standa að málum til að stuðla að tækifærum 
fólks til iðju. Sem fyrr segir er mikilvægt að 
iðjuþjálfar séu meðvitaðir um valda
ójafnvægið sem alla jafna ríkir í samstarfi 
þeirra við notendur og leiti leiða til að 
sporna gegn því.

Í nýrri námskrá iðjuþjálfunarfræði við Há
skólann á Akureyri (Bergljót Borg, 2017) fá 
félagsleg sjónarhorn og gagnrýnin nálg un í 
anda Hammell töluvert meira vægi en áður 
með áherslu á notendamiðaða velferðar
þjónustu. Slíkt veganesti ætti að nýtast til 
að þróa og festa í sessi þjónustu þar sem 
aukin áhersla er lögð á umhverfi í víðum 
skilningi og rétturinn til iðju er í brennidepli. 
Hlutdeild í iðju er öllu fólki nauðsynleg og 
gefur lífinu gildi. Það er von okkar að 
iðjuþjálfar framtíðarinnar láti sig varða 
iðjutengd málefni af ýmsum toga og haldi 
áfram að hasla sér völl á fjölbreyttum 
vettvangi. 
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ÞAKKIR 
Höfundar þakka ritrýni gagnlegar 
ábendingar sem nýttust vel til að skýra 
inntak og bæta frágang greinar. 




