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Fjölskyldusamráð 

Leið til virkrar þátttöku barna 

Hervör Alma Árnadóttir 

Á síðustu árum hefur verið vaxandi umræðan um sjónarmið barna og réttindi barna til 
hlutdeildar í ákvarðanatöku um málefni sem þau varðar. Skerpt hefur verið á lögum 
sem fjalla um réttindi barna og þróaðar vinnuaðferðir sem byggja á því að tryggja 
þátttöku barna í ákvörðun. Markmið þessarar greinar er að kynna eina af þessum 
aðferðum sem heitir fjölskyldusamráð og fjalla um niðurstöður rannsókna á þvi hvernig 
börn upplifa þátttöku sína þegar aðferðinni er beitt. Fjölskyldusamráð er upprunnið 
frá Nýja-Sjálandi og hefur aðallega verið notuð í barnaverndarvinnu. Aðferðin byggir á 
hugmyndum um þátttökulýðræði og virkri þátttöku skjólstæðinga í vinnslu eigin mála. 
Líkt og aðrar samræðuaðferðir kallar aðferðin á breytt vinnulag við faglegan stuðning 
og nýja skilgreiningu á stöðu fagmanna. Aðferðin fellur vel að hugmyndum samtímans 
um samráð við skjólstæðinga og ekki síður því að sjónarhorn barna sé virt með raun-
verulegum hætti til að styrkja þau og valdefla. Þegar rannsóknir á árangri fjölskyldu-
samráðs eru skoðaðar kemur í ljós að árangur er almennt góður en þó vantar talsvert á 
það að fagmenn nýti aðferðina til að virkja börn til þátttöku. 

Nýjar hugmyndir hafa þróast um stöðu barna í samfélaginu og þykja það nú 
sjálfsögð mannréttindi að leitað sé eftir sjónarhorni þeirra þegar fjallað er um líf þeirra 
og aðstæður. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var samþykktur árið 1989 er 
kveðið á um að það að vera barn sé ákveðið lífsskeið sem beri að virða sem slíkt. Sú 
hugsun sem kemur fram í barnasáttmálanum var talsverð nýlunda frá fyrri tíð þegar 
litið var á börn sem einskonar vísi að fullorðnum einstaklingi, en ekki á æskuárin sem 
ákveðið lífsskeið sem bæri að virða heldur aðeins leið að áfanganum til þess að vera 
fullorðinn. Sjónarhorn barna í félagsráðgjöf samtímans tengist sterklega þeirri hug-
mynd að börn séu fullgildar manneskjur og samfélagsþegnar sem beri að hlusta á og 
virða. Því er mikilvægt að félagsráðgjafar í barnavernd og félagsþjónustu tileinki sér 
vinnuaðferðir sem hafa það að markmiði að færa börn og þátttöku þeirra fram í 
dagsljósið (Jóhanna Einarsdóttir, 2005; Mortensen, 2007; Þórhildur Líndal, 2007).  

Niðurstöður rannsókna benda til að börn hafa getu og hæfni til að gefa góðar og 
gagnlegar upplýsingar þegar mál þeirra eru til umfjöllunar, ef réttar aðferðir eru 
notaðar. Liður í lýðræðislegu uppeldi og þess vegna ákvarðanatöku er að hvetja börn 
til þátttöku. Því þarf að vinna markvisst að því að veita börnum hlutdeild í ákvarðana-
töku og leita eftir sýn þeirra og lausnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2005; Mortensen, 
2007). Í lögum er nú kveðið á um mikilvægi þess að talað sé við börn og að sjónarmið 
þeirra fái að heyrast þegar unnið er að velferð þeirra.Í fyrstu lögunum um barnavernd 
frá árinu 1932 er hvergi getið um rétt barna til að tjá sig eða koma skoðun sinni á 
framfæri. Lögin taka einungis til réttar hins opinbera til afskipta og síðan ábyrgðar 
foreldra. Samkvæmt núgildandi barnalögum á að veita barni kost á að tjá sig nema 
grunur leiki á að það geti haft skaðleg áhrif eða sé metið þýðingarlaust með tilliti til 
niðurstöðu máls. Með barnaverndarlögum á Íslandi sem gengu í gildi árið 2002 var 
réttur barna áréttaður og segir þar að alltaf eigi að hafa barn sem er 12 ára með ráðum 
en séu börn yngri eigi að taka tillit til skoðana þeirra og sjónarmiða með tillti til aldurs 
þeirra og þroska. Þar segir einnig að barn sem náð hefur 15 ára aldri sé aðili máls 
(Barnalög nr. 76/2003; Barnaverndarlög nr. 80/2002; Lög um barnavernd nr. 
43/1932). 
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Félagsráðgjafar hafa skrifað um að það sé óásættanlegt í samtímanum að ætla 
börnum að búa í samfélagi án virkrar þátttöku og ábyrgðar. Þátttaka þeirra sé 
nauðsynleg til að þau geti tekið þátt í lýðræðislegum ákvörðunum um málefni sem þau 
varðar. Það má þó ekki túlka nálgunina þannig að börn eigi að bera ábyrgð á 
málefnum fjölskyldunnar, heldur að á þau sé hlustað og þau fái tækifæri til þess að 
greina frá þörfum sínum og óskum (Guðrún Kristinsdóttir, 2005; Sigrún Júlíusdóttir 
og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). Vegna þessa er mikilvægt að nýta þær aðferðir sem 
þróaðar hafa verið síðustu áratugi og hafa það að markmiði að standa sérstakan vörð 
um réttindi barna og virkja þau til þátttöku. Samhliða því er brýnt að fjölga enn frekar 
þeim rannsóknum sem skoða þátttöku og upplifun barna, til að mynda af 
barnaverndarstarfi. Einnig þarf að skoða hvernig fagfólki hefur tekist að laga sig að 
nýjum áherslum um þátttöku notenda og hvort þær skila sér í betri líðan og aukinni 
velferð. Raunhæft má telja að það taki tíma fyrir starfsmenn að breyta starfsháttum 
sínum og einnig fyrir notendur að læra að nýta sér rétt sinn (Heino, 2009; Raunkiær og 
Laurén, 2006).  

Uppruni fjölskyldusamráðs 

Mikið hugmyndafræðilegt umrót var á níunda áratug síðustu aldar sem einkenndist af 
breyttum hugmyndum um ábyrgð og virkni einstaklinga og þá hvernig opinber 
þjónusta er veitt og þróuð. Í félagsráðgjöf hefur verið brugðist við með því að þróa 
nýjar leiðir í samskiptum og til ákvarðanatöku með notendum. Ein þessara leiða eru 
starfskenningar um fjölskyldusamráð (family group conference) sem byggja á þeirri trú að 
flestar fjölskyldur búi yfir styrk til að hjálpa sér sjálfar þegar erfið mál, eins og 
barnaverndarmál, koma upp, fái þær viðeigandi hjálp. Aðferðin útheimtir mikið sam-
starf við fjölskyldur með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Með aðferð fjölskyldu-
samráðs er verið að færa ákvarðanatöku og það vald sem henni fylgir til samræmis við 
hugmyndir samtímans, frá fagfólki til fjölskyldna. Rökin fyrir því að færa völd og 
ákvarðanatöku til fjölskyldna eru þau að það séu ættingjar barnanna sem bera mesta 
umhyggju fyrir þeim og leggja sig fram við að vernda börnin. Það séu líka ættingjar 
barnanna sem skilji best samskiptamynstrið innan fjölskyldunnar. Horfið er frá því að 
nýta eingöngu sérfræðiþekkingu en þess í stað byggi barnaverndarstarfið á virkri 
þátttöku barnsins, fjölskyldunnar og tengslanetsins. Áhersla skal vera á styrkleika fjöl-
skyldunnar, sem þar með verði rauður þráður í þeirri áætlun sem verði til (Heino, 2009; 
Lupton og Nixon, 1999; Mortensen 2007; Schjelderup, Omre og Marthinsen 2005). 

Fjölskyldusamráð á rætur sínar að rekja til menningar Maóría, frumbyggja Nýja-
Sjálands. Vegna fordóma gagnvart Maóríum og hefðum þeirra, er meðal annars talið 
að opinberir aðilar hafi tekið óvenju hátt hlutfall barna frá fjölskyldum sínum og sett á 
stofnanir eða í fóstur þar sem ekki var gætt tengsla við menningu þeirra og hefðir. 
Maoríar voru ósáttir við að börnin væru slitin úr umhverfi sínu á þennan hátt og 
þróuðu því aðferð til að bregðast við þessu, aðferð sem byggir á því að nýta styrk 
stórfjölskyldna og þess samfélags sem barnið býr í. Þannig var samfélaginu gefið tæki-
færi til að bera umhyggju og ábyrgð á þegnum sínum með aðstoð fagaðila (Heino, 
2009; Lupton og Nixon, 1999; Mortensen 2007; Schjelderup, Omre og Marthinsen 
2005). 

Fjölskyldusamráð hefur fyrst og fremst verið notað í barnaverndavinnu, en í þróun 
eru ýmsar útgáfur af því í vinnu með öldruðu fólki og fólki með fötlun. Valdefling er 
höfð að leiðarljósi þar sem verið er að færa völd eða ákvörðunarvald frá fagfólki til 
fjölskyldna og styrkja bönd fjölskyldunnar og samhjálp annars vegar, og fagfólks og 
fjölskyldu, hins vegar. Forsenda vinnunnar þarf að byggjast á trú á getu og hæfni 
fjölskyldna til að leysa úr vanda sínum í eigin umhverfi með stuðningi fagfólks. 
Fjölskyldusamráð leiðir ekki einungis til valdeflingar einstakra fjölskyldumeðlima 
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heldur einnig til annarra sem taka þátt í fjölskyldusamráðinu. Þetta er fjölskyldum 
mikilvægt, að skynja sig sem hluta af samfélagi, hluta af stærri heild (Hansen, Hansen 
og Rasmussen, 2003; Heino 2009; Lupton og Nixon, 1999; Schjelderup, Omre og 
Marthinsen, 2005; Wise, 2005). 

Nauðsynlegt er að skoða fjölskyldusamráð sem ferli frekar en inngrip. Í barna-
verndarstarfi má nota fjölskyldusamráð á mörgum stigum vinnunnar og á margan hátt, 
t.d. þegar vista á barn utan heimilis, en einnig þegar búa á barni öruggara umhverfi á 
heimili sínu. Unnið er eftir ákveðnu ferli sem felur það í sér að fjölskyldum er boðið 
upp á fjölskyldufund í þeim tilgangi að finna lausn á þeim vanda sem upp hefur komið 
(Heino, 2009; Mortensen 2007; Schjelderup, Omre og Marthinsen 2005). 

Ef fjölskyldan og félagsráðgjafi komast að samkomulagi um að vinna eftir starfs-
aðferðum fjölskyldusamráðs í barnaverndarmáli er kallaður til annar aðili, svokallaður 
samráðsaðili sem sér um ytri umgjörð fundarins og undirbúning gesta. Fer af stað ferli 
sem greint er frá í mynd eitt. Félagsráðgjafinn hefur það hlutverk í samstarfi við 
fjölskylduna að undirbúa þær spurningar sem fundurinn á að svara út frá þörfum 
fjölskyldunnar, greiningu og mati, til þess að tryggja velferð barnsins sem um ræðir. 
Samráðsaðili er óháður og starfar ekki á þeirri stofnun sem mál fjölskyldunnar heyrir 
undir. Samráðsaðili fer yfir það með fjölskyldunni hverjum hún ætlar að bjóða á 
fundinn. Ákveðinn er fundarstaður og tími sem hentar. Mikilvægt er að fjölskyldan 
taki þátt í að velja stað fyrir fundinn, stað sem er notalegur og þægilegur fyrir fjöl-
skylduna. Samráðsaðili ræðir við alla sem á fundinn eru boðaðir og gerir þeim grein 
fyrir því út á hvað fundurinn gengur, kynnir þær spurningar sem leggja á fyrir fundinn 
og reynir að leysa ágreining milli boðaðra fjölskyldumeðlima, sé hann til staðar. Eins 
og áður hefur verið sagt er aðferð fjölskyldusamráðs leið til að gefa fjölskyldum tæki-
færi til að leysa úr vanda sínum í sameiningu og búa til viðeigandi áætlun með hag 
barnsins að leiðarljósi (Hansen o.fl., 2003; Heino, 2009; Hervör Alma Árnadóttir, 2008; 
Lupton og Nixon, 1999; Schjelderup o.fl., 2005). 
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Mynd 1. Ferli fjölskyldusamráðs 
 
Fjölskyldusamráðsfundinum er skipt í þrjá hluta; upplýsingagjöf, einkatíma fjöl-

skyldunnar og áætlun og samþykki. Í fyrsta hluta fundarins mæta allir, fjölskylda og 
fagaðilar. Félagsráðgjafinn byrjar á því að kynna málið og þann vanda sem leysa þarf 
úr. Einnig lætur hann vita ef einhver ákveðin skilyrði verða að felast í áætluninni. 
Síðan gefa aðrir fagaðilar stutta skýrslu um aðkomu sína að viðkomandi máli og að því 
loknu er fjölskyldunni gefið tækifæri til að spyrja nánar út í þær skýrslur. Að lokinni 
yfirferð spurningalista yfirgefa fagaðilar fundinn (Hansen o.fl., 2003; Heino, 2009; 
Hervör Alma Árnadóttir, 2008; Lupton og Nixon, 1999; Mortensen, 2007; Schjelderup 
o.fl., 2005). 

Í öðrum hluta fundarins er fjölskyldan án fagaðila og samráðsaðila en hefur fengið 
þær upplýsingar sem hún þarf til að svara spurningum sem fyrir fundinum lágu. 
Markmiðið að nýta styrkleika og sköpun stjórfjölskyldunnar til að búa til áætlun sem 
miðar að bættu lífi og öryggi barnsins (Hansen o.fl., 2003; Heino, 2009; Hervör Alma 
Árnadóttir, 2008; Lupton og Nixon, 1999; Mortensen, 2007; Schjelderup o.fl., 2005). 

Í þriðja hluta fundarins koma félagsráðgjafinn og samráðsaðilinn aftur inn á 
fundinn. Samráðsaðilinn aðstoðar fjölskylduna við að móta og orða þá áætlun sem 
búin var til og síðan er hún kynnt félagsráðgjafanum sem ákvarðar hvort áætlunin er 
ásættanleg og tryggir öryggi barnsins. Félagsráðgjafinn spyr fjölskylduna út í áætlunina 
og reynir að glöggva sig á því hvernig fjölskyldan ætlar að tryggja viðunandi aðstæður 
barnsins eða fyrirbyggja áhættuhegðun þess. Ef áætlunin er samþykkt, er eftir-
fylgdarfundur tímasettur eftir fjórar til sex vikur. Ef áætlunin er ekki ásættanleg þarf 
annaðhvort að reyna betur eða leita annarra leiða (Hansen o.fl., 2003; Heino, 2009; 
Hervör Alma Árnadóttir, 2008; Lupton og Nixon, 1999; Mortensen, 2007; Schjelderup 
o.fl., 2005). 
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Á eftirfylgdarfundi er farið yfir áætlunina með fjölskyldunni og rætt um hvort og 
hvernig gangi. Viðbúið er að breyta þurfi einhverju í áætlun og er það þá gert. Ef 
áætlun gengur alls ekki eftir, er ákveðið hvort boða skuli til nýs fundar eða reyna aðrar 
aðferðir (Hansen o.fl., 2003; Heino, 2009; Hervör Alma Árnadóttir, 2008; Lupton og 
Nixon, 1999; Mortensen, 2007; Schjelderup o.fl., 2005). 

Innleiðing fjölskyldusamráðs á Íslandi 

Íslenskir félagsráðgjafar kynntust fjölskyldusamráði á ráðstefnu sem þeir sóttu í 
Skandinavíu árið 2003. Í byrjun árs 2004 var ákveðið að innleiða aðferðina hjá 
Barnavernd Reykjavíkur og þar með að innleiða hugmynd til framkvæmdar. Hafist var 
handa við undirbúning þess og verkefnið sett í starfsáætlun Félagsþjónustunnar í 
Reykjavík. Aðferðin samræmdist vel stefnu borgarinnar um aukna þátttöku notenda 
og valdeflingu. Í starfsáætlun kom fram að verkefnið yrði unnið í samstarfi Félags-
þjónustu (nú Velferðarsvið), Barnaverndarstofu og Háskóla Íslands. Áformað var að 
vinna með nokkrum fjölskyldum í fjölskyldusamráði það árið 2004. Samhliða 
innleiðingu var tekin ákvörðun um þátttöku Íslands í samnorrænni rannsókn sem 
fjallaði um fjölskyldusamráð frá sjónarhorni barna (Félagsþjónustan í Reykjavík, 2004; 
Hervör Alma Árnadóttir, 2008). 

Í september 2004 voru fengnir sérfræðingar í fjölskyldusamráði frá Svíþjóð til að 
kenna félagsráðgjöfum í Félagsþjónustu og Barnavernd Reykjavíkur aðferðina. Félags-
ráðgjöfum leist almennt vel á hugmyndafræðina, en einhver tregða virtist þó vera til að 
hefjast handa. Fagfólk bar við tímaleysi og taldi að aðferðin væri of tímafrek þegar 
mikið álag væri á starfsmönnum og lítið svigrúm til nýjunga. Skemmst er frá því að 
segja að næstu fjögur árin kom fram í starfsáætlun Velferðarsviðs Reykjavíkur að vinna 
ætti ákveðinn fjölda mála samkvæmt aðferðarfræði fjölskyldusamráðs. Á þessu tímabili 
eru nokkur markmið nefnd, svo sem að auka hlutdeild notenda í skipulagningu og 
þjónustu. Enn fremur að auka lífsgæði barna sem búa við erfið kjör, efla stöðugleika í 
uppvexti barna og að styðja við þróun og nýsköpun. Þrátt fyrir þetta hafa aðeins sjö 
fjölskyldur tekið þátt í fjölskyldusamráði hjá Reykjavíkurborg (Félagsþjónustan í 
Reykjavík, 2005; Freydís Freysteinsdóttir og Hervör Alma Árnadóttir, 2007; 
Rasmussen, 2010; Reykjavíkurborg, 2006; Reykjavíkurborg, 2007; Reykjavíkurborg, 
2008). 

Könnun var lögð fyrir þá félagsráðgjafa sem nýtt höfðu aðferðina á vordögum 
ársins 2007. Í þeirri könnun kom meðal annars fram að þeir höfðu trú á að aðferðin 
myndi henta vel íslenskum fjölskyldum og vera góð viðbót við vinnuaðferðir í barna-
verndarmálum. Þeim fannst aðferðin þjappa fjölskyldunni saman og opna á ákveðin 
mál sem höfðu ekki áður verið rædd. Þeir töldu að fjölskyldurnar hefðu þurft betri og 
þéttari eftirfylgd en þeim hafði staðið til boða, en töldu aðferðina tvímælalaust eiga 
erindi í íslensku samfélagi (Hervör Alma Árnadóttir, 2007). 
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Umræða um stöðuna í dag 

Starfsaðferðir fjölskyldusamráðs virðast ekki verið nýttar hjá Reykjavíkurborg síðustu 
tvö árin og ekkert hefur komið fram í starfsáætlun um aðferðina síðan árið 2008. Ljóst 
er að ekki gekk sem skyldi að innleiða aðferðina. Ein skýring gæti verið að inn-
leiðingarferlið hafi ekki verið nógu skýrt (Rasmussen, 2010; Velferðarsvið Reykjavíkur-
borgar, 2009; Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2010). Einnig má spyrja hvort fagfólk 
hafi ekki verið tilbúið til að breyta starfsháttum sínum jafn mikið og aðferðin kallar á. 
Færa má rök fyrir því að aðferðin ætti að henta vel hér á landi vegna að rannsóknir 
benda til þess að hlutur fjölskyldna í samhjálp á Íslandi sé mikill. Enn er talsvert um 
það að kynslóðir búi saman, ungt fólk búi lengur heima hjá foreldrum en annarsstaðar 
Norðurlöndum. Einnig er talsvert um að pör flytji heim til foreldra á meðan verið er 
að safna fyrir íbúð eða byggja. Heimili geta því verið nokkuð fjölmenn (Sigrún 
Júlíusdóttir, 2001; Stefán Ólafsson, 1999).  

Niðurstöður samnorrænu rannsóknarinnar, sem gerð var samhliða tilraun til að 
innleiða fjölskyldusamráðsaðferðina, bentu til þess að stuðningur hefði þurft að vera 
talsvert meiri við þá félagsráðgjafa sem gerðu tilraun til að nýta aðferðina. Hér á landi 
voru tekin eigindleg viðtöl við þrjú börn á eins og hálfsárs tímabili þar sem hlustað var 
eftir upplifun þeirra af aðferðinni og þátttöku. Ekki er hægt að alhæfa út frá rann-
sókninni en hún gefur lýsingu á upplifun þeirra sem tóku þátt í fjölskyldusamráði. Svo 
virtist sem frjálslega hafi verið farið með vinnuaðferðina og þá sérstaklega hvað varðar 
þátttöku barna. Börnin sem rætt var við voru jákvæð þótt þau teldu sig ekki hafa verið 
virka þátttakendur í ferlinu. Þau sögðu fundinn t.d. hafa skipt fjölskylduna máli á þann 
hátt að hún hefði orðið ,,meiri fjölskylda” eftir hann. Ekkert þeirra kannaðist við að 
hafa valið sér talsmann eða tekið þátt í að búa til spurningar fyrir fundinn sem er ein af 
grundvallarhugmyndum fjölskyldusamráðs. Vísbendingar voru um að fagfólkið sem 
beitti aðferðinni hefði þurft betri kennslu og tíma til þess að geta útfært aðferðina 
betur og fylgt leiðbeiningum. Fundinn hefði þurft að undirbúa betur svo sem gerð 
spurninganna sem lagðar voru fyrir, sem og eftirfylgdina en þar virtust talsverðir 
hnökrar hafa verið á. Óhætt er að halda því fram að upplifun þeirra barna sem tóku 
þátt tengist frekar tilraun til að beita fjölskyldusamráði en geti ekki gefið raunhæfa 
mynd af því hvernig aðferðin reynist ef henni er beitt samkvæmt leiðbeiningum um 
framkvæmd. Fjölskyldusamráð krefst faglegrar færni af hálfu félagsráðgjafa. Bent hefur 
verið á að aðferðinni hafi oft á tíðum ekki verið beitt eins og leiðbeiningar kveða á um 
og ekki hafi verið nógu faglega unnið að valdeflingu fjölskyldunnar. Einnig eru 
ákveðnar vísbendingar um að fjölskyldur hafi ekki verið nógu vel undirbúnar fyrir 
fundina, en sá undirbúningur skiptir miklu máli þegar aðferðinni er beitt. Langar og 
flóknar skýrslur fagfólks hafa líka verið gagnrýndar svo og tregða fagfólks til að ræða 
og útskýra innihald skýrslna á fundunum (Freydís Freysteinsdóttir og Hervör Alma 
Árnadóttir, 2007). 

Það er reynsla þeirra samfélaga sem hafa innleitt fjölskyldusamráð að ferlið hafi 
farið hægt af stað þrátt fyrir jákvæðar niðurstöður rannsókna. Það virðist gefa góða 
raun þegar innleiða á nýjar aðferðir að innleiðing eigi sér stað bæði að ofan með skýrri 
stefnu þeirra sem stjórna og að neðan með áhuga starfsmanna sem trúa á aðferðina og 
hafa þann eldmóð sem þarf til að innleiða breytingar og sem á ákveðin hátt umbylta 
hefðbundnum starfsháttum (Falck, 2006; Heino, 2009).  

Í þessarri samantekt hefur verið fjallað um fjölskyldusamráð og dregnar saman 
helstu niðurstöður rannsókna. Þær benda til þess að hér sé um að ræða aðferð sem á 
fullt erindi hér á landi. Það er brýnt verkefni að þróa leiðir og kenna aðferðir sem veita 
börnum aukna hlutdeild og þátttöku og þar ætti fjölskyldusamráð að vera einn val-
kostur. Börn skipa mikilvægan sess í samfélögum og því ætti að vera eðlilegt og sjálf-
sagt að hlusta á skoðun þeirra og taka tillit til þarfa þeirra jafnt sem annarra. Það er 
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mikilvægt að félagsráðgjafar tileinki sér áherslur samtímans í vinnu með börnum og fá 
viðeigandi þjálfun og stuðning stofnana þegar breyta á vinnuaðferðum til hagsbóta 
fyrir notendur þjónustunnar. 
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