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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um stuðning og stöðu seinfærra foreldra. Ritgerðin byggir á 

upplýsingum sem ég safnaði á vormisseri 2007 þegar ég var í vettvangsnámi hjá 

Stuðningnum heim – uppeldisráðgjöf á vegum Kennaraháskóla Íslands. Ég nýti og tengi þá 

þekkingu sem ég hlaut í vettvangsnáminu inn í þessa ritgerð. Markmið þessa verkefnis eru 

af tvennum toga, annars vegar að skoða lagalega stöðu seinfærra foreldra til stuðnings og 

því skoðaði ég lög um mannréttindi, málefni fatlaðra, félagsþjónustu sveitafélaga,  

barnaverndarlög og nýja sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einnig skoða ég tvö 

stuðningsúrræði á vegum Velferðasviðs Reykjavíkurborgar sem algengt er að sé veittur 

fjölskyldum seinfærra foreldra. Annar liður í verkefninu er að skoða niðurstöður rannsókna 

bæði innlendar og erlendar um stuðning við seinfæra foreldra. 

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að góður og einstaklingsmiðaður stuðningur sem er 

veittur, með virðingu fyrir og í samvinnu við foreldrana, hefur skilað hvað mestum árangri. 

Þrátt fyrir að réttur einstaklinga til þess að stofna til fjölskyldu sé sterkur er  ekkert í lögum 

sem kveður sérstaklega á um stuðning við seinfæra foreldra eða rétt þeirra til þess að fá 

stuðning eða handleiðslu til þess að ala upp börn.   
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1. Inngangur 
Seinfærir foreldrar og fjölskyldur þeirra hafa verið ósýnileg í flestum samfélögum. Með 

þeirri hugmyndafræði að fatlaðir eigi rétt á eðlilegu lífi, jafnrétti á við aðra og fullri 

þátttöku í samfélaginu hefur orðið breyting þar á. Fatlað fólk á nú orðið auðveldara með að 

taka upp eðlilega lífshætti en hluti þess felst í því að stofna fjölskyldu. Rannsóknir sýna að 

fjölskyldum þar sem foreldrar eru seinfærir fer fjölgandi og því er mikilvægt að afla 

aukinnar þekkingar á högum þeirra (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 

2001: 9).  

 Markmið þessarar ritgerðar er að fá innsýn í þann stuðning sem seinfærir foreldrar fá 

hér á landi. Til þess að ná því markmiði mun ég skoða stöðu seinfærra foreldra út frá 

lögum um málefni fatlaðra, félagsþjónustu sveitafélaga, barnavernd, mannréttindasáttmála 

Evrópu og nýja sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ég mun því kynna mér erlendar og 

innlendar rannsóknir um stuðning við seinfæra foreldra og hvernig stuðningur nýtist þeim 

best. Ég ætla að segja frá lausnamiðaðri hugmyndafræði þar sem hún er notuð í því starfi 

sem ég kynntist á meðan ég var í vettvangsnámi á vegum Kennaraháskóla Íslands hjá 

Stuðningnum heim vorið 2007. Að lokum mun ég skoða tvö stuðningsúrræði sem algengt 

er að seinfærir foreldrar fái hér á landi. Velferðasvið Reykjavíkur er með nokkur úrræði á 

sínum vegum, þau eru meðal annars tvö fjölskylduheimili, skammtímavistun á 

einkaheimili, Vistheimili barna, Skammtímaheimili fyrir unglinga og fleiri. Úrræðin sem 

ég valdi eru bæði á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkur og sýna þau þann stuðning verið er 

að veita foreldrum. 

 Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í öðrum kafla á eftir inngangi er fræðilegur hluti 

ritgerðarinnar um erlendar og innlendar rannsóknir og lausnamiðaða hugmyndafræði. Í 

þriðja kafla skoða ég lagalega stöðu seinfærra foreldra. Í fjórða kafla skoða ég tvö úrræði á 

vegum Velferðasviðs Reykjavíkurborgar og þann stuðning sem veittur er seinfærum 

foreldrum. Í fimmta kafla og síðasta kafla ritgerðarinnar eru lokaorð. 

 Þroskaþjálfar hafa fjölbreytt starfssvið og starfa á hinum ýmsu stöðum í samfélaginu. 

Það er hluti af starfi þroskaþjálfa að standa vörð um hagsmuni og réttindi seinfærra 

foreldra og barna þeirra. Nemendur við Kennaraháskóla Íslands á þroskaþjálfabraut eru 
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búnir undir það að starfa á fjölbreyttum vettvangi. Nemendum á lokaári gefst kostur á að 

sérhæfa sig á tveimur sviðum; barna- og unglingasviði og fullorðinssviði og öldrun. 

Snemma í mínu námi kviknaði áhugi hjá mér að vinna með seinfærum foreldrum og 

börnum þeirra og því varð þetta verkefni fyrir valinu. 
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2. Fræðilegur hluti 
Rannsóknum ber saman um að góður stuðningur geti skipt sköpum fyrir fjölskyldur þar 

sem foreldrar eru seinfærir (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 1998: 6). 

Ég hef hugsað þennan kafla sem fræðilegt yfirlit yfir það hvernig stuðningur nýtist 

seinfærum foreldrum og börnum þeirra best. Í fyrri hluta kaflans mun ég gera grein fyrir 

niðurstöðum úr erlendum og innlendum rannsóknum um stuðning sem veittur er þessum 

fjölskyldum. Í síðari hluta kaflans verður fjallað um lausnamiðaða hugmyndafræði en hún 

gengur út á að hjálpa fólki að koma auga á lausnir á erfiðleikum sínum sjálft. 

 

2.1 Erlendar rannsóknir 

Rannsóknir sem fjalla um seinfæra foreldra er tiltölulega nýtt fræðasvið hér á landi og 

erlendis. Á síðustu tuttugu árum hefur áhugi á þessu aukist til muna enda eru seinfærir 

foreldrar vaxandi hópur í samfélaginu í dag. Þetta hefur leitt til þess að brýn þörf er fyrir 

þjónustu við þessar fjölskyldur. Rannsóknum jafnt innlendum sem erlendum ber saman um 

að góður stuðningur við þessar fjölskyldur geti verið forsenda þess að foreldrunum gangi 

vel sem uppalendum. Seinfærir foreldrar eru líklegir til þess að þurfa á stuðningi að halda 

þann tíma sem þau eru í uppeldishlutverkinu. Enn sem komið er hefur þó bæði hin almenna 

félags- og heilbrigðisþjónusta og hið sérhæfða þjónustukerfi fyrir fatlaða hafa litla reynslu 

og takmörkuð úrræði til þess að veita þessum fjölskyldum stuðning og þjónustu (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 1998: 6). 

Bókin Growing up with parents who have learning difficultes (Booth og Booth 1998) 

fjallar um lífsaðstæður uppkominna barna seinfærra foreldra. Niðurstöður bókarinnar sýna 

að sá stuðningur sem fjölskyldan fékk skipti miklu máli í uppvexti þessara barna. Aðstæður 

uppkominna barna seinfærra foreldra voru misjafnar þar sem sumum hefur farnast vel en 

öðrum síður. Fjölskyldurnar hafa oft og tíðum marga aðila sem veita stuðning á sama tíma, 

þessir aðilar geta verið að gefa mismunandi ráð um hvernig haga skuli fjölskyldulífinu. 

Þeir aðilar sem veita foreldrunum stuðning aðeins í stuttan tíma ná síður árangri og eiga 

erfiðara með að ná trausti foreldrana. Stuðningur sem veittur er í lengri tíma er líklegri til 
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að stuðla að því að það myndist traust og virðing milli stuðningsaðila og foreldra. Líkurnar 

á framförum verða þar afleiðandi meiri (Booth og Booth 1998: 206-211). 

Bókin Parenting under pressure (Booth og Booth 1994) greinir frá niðurstöðum 

breskrar rannsóknar á uppeldi og reynslu seinfærra foreldra. Flestar fjölskyldurnar voru 

meðvitaðar um að fylgst væri með þeim og að gerðar væru strangar kröfur til þeirra hvað 

varðaði foreldrahlutverkið. Þeir sem veita stuðning verða að trúa því að foreldrarnir hafi 

getu og möguleika á því að sýna framfarir. Í bókinni er lögð áhersla á hvaða þættir þurfa að 

vera til staðar til þess að stuðningur sé árangursríkur, þessir þættir eru: 

  

� virðing fyrir tengslum milli foreldra og barns 

 

� að stuðningur sem veittur er foreldrum og börnum beinist bæði að fjölskyldunni 

sem heild og hverjum einstakling innan fjölskyldunnar 

 

� að foreldrar taki þátt í þeim ákvörðunum sem teknar eru um þá sjálfa og börn þeirra 

 

� að stuðningur sé reglulegur og veittur til langs tíma 

 

� að stuðningurinn sé sniðinn að þörfum fjölskyldunnar í stað þess að laga 

fjölskylduna að þeim úrræðum sem eru fyrir hendi 

 

� að þjónustan sé sveigjanleg og skipulögð á þann hátt að foreldrar upplifi sig við 

stjórn 

 

Því er haldið fram að auðveldara sé að veita stuðning þar sem ást og umhyggja ríkir milli 

barna og foreldra en að leysa upp fjölskylduna (Booth og Booth 1994: 20-21). 

Ástralska fræðikonan Gwynnyth Llewellyn skrifar einnig um gæði stuðnings í rannsókn 

sinni um sameiginlega reynslu seinfærra/þroskaheftra foreldra. Rannsókn hennar sýndi að 

foreldrar sem tóku þátt í rannsókn hennar leituðu frekar aðstoðar og stuðnings til foreldra 

eða fjölskyldumeðlima, heldr en aðstoðar til fagmanna. Niðurstöður hennar um áhrifaríkan 
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stuðning ber saman við niðurstöður Booth og Booth en auk þess leggur hún áherslu á að 

stuðningur sé áhrifaríkastur ef: 

 

� seinfærir foreldrar fái að tala um foreldrahlutverk, réttindi þeirra og    

ábyrgð en ekki bara um hagnýt atriði 

 

� foreldrafræðsla og stuðningur sé veittur inn á heimili og þjónustan sé sniðin að   

verjum og einum 

 

Þá þurfa þeir sem veita foreldrum stuðning að vera meðvitaðir um þarfir foreldranna og 

veita þeim þjónustu út frá þeim, það getur verið með því að: 

� viðurkenna það sem foreldrarnir eru að gera hverju sinni og styðja ákvarðanir þeirra 

 

� koma fram við foreldrana eins og fullorðna  

 

� stuðla að tækifærum til þess að styðja samband foreldranna við hvort annað 

 

� stuðla að góðu sambandi milli foreldra og barns 

 

Hún telur að foreldrahlutverk seinfærra foreldra sé eilíf barátta og að rannsóknir sýni að 

viðmót í garð seinfærra foreldra séu þannig að þeir séu einfaldlega óhæfir til þess að 

uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til fullorðinna einstaklinga og slíkt viðhorf geri þeim 

foreldrahlutverkið enn erfiðara (Llewellyn G. 1994). Niðurstöður þeirra Gwynnyth 

Llewellyn, Tim Booth og Wendy Booth sýna að þeim ber saman um mikilvægi þess að 

stuðla að góðu sambandi milli foreldra og barns, að styðja foreldrana í því sem þeir taka 

sér fyrir hendur og að nálgast þá með því viðhorfi að þeir séu hæfir til að takast á við þau 

verkefni sem felast í foreldrahlutverkinu, með aðstoð. 

 



Lokaverkefni til B.A prófs   Eva Lín Traustadóttir 

8 
 

 

2.2 Íslenskar rannsóknir 

Umdeildar fjölskyldur er rit sem fjallar um seinfæra foreldra. Í ritinu eru sagðar tvær sögur 

og eru þær af ólíkum toga en endurspegla vel misjafnar aðstæður sem fjölskyldur seinfærra 

foreldra glíma við hér á landi (Rannveig Traustadóttir, Hanna B. Sigurjónsdóttir 1998: 41).  

Hanna Björg og Rannveig segja frá því að hefðbundin fræðsla henti illa seinfærum 

foreldrum. Foreldrunum henti best einfaldar kennsluaðferðir kenndar af fagmanni á sviði 

fötlunar. Það er einstaklingsbundið hvernig fræðslan nýtist foreldrunum. Sýnt hefur fram á 

að foreldrar sem eiga í erfiðleikum og eru af einhverjum ástæðum undir eftirliti 

barnaverndanefndar, óttist það að börn þeirra verið tekin af þeim. Undir slíku álagi eru 

foreldrarnir illa í stakk búnir til þess að tileinka sér þá færni sem fræðsla býður upp á 

(Rannveig Traustadóttir og Hanna B. Sigurjónsdóttir 1998: 26).  

Í ritinu er talað um mikilvægi stuðnings og að hann sé öllum ungum foreldrum mikilvægur, 

sérstaklega þó seinfærum foreldrum þar sem hann geti skipt sköpum í uppeldishlutverki 

foreldranna. Þegar foreldrar fá stuðning á vegum félagslega kerfisins við 

foreldrahlutverkið, er mikilvægt að þeir sem veita stuðninginn nálgist foreldrana á sama 

hátt og alla aðra foreldra. Rannsóknir hafa leitt í ljós að stuðningurinn sem seinfærir 

foreldrar fá sé misgóður og að hann geti verið tvennskonar, hvetjandi stuðningur og 

letjandi stuðningur.  Þeim er lýst á eftirfarandi hátt: 

 

� Hvetjandi stuðningur: er ætlaður til þess að byggja upp sjálfstraust foreldranna. Sá 

stuðningur er ætlaður til lengri tíma þar sem stuðlað er að efla getu, færni og 

sjálfstraust foreldranna. Stuðningurinn byggist á styrkleikum fjölskyldunnar og 

foreldrarnir upplifa sig hæfa og við stjórn 

 

� Letjandi stuðningur: er einnig kallaður vandamálamiðaður stuðningur og einblýnir 

á það sem foreldrarnir geta ekki gert. Hann hefur ekki verið jafn árangursríkur og 

hvetjandi stuðningur  
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Í ritinu kemur einnig fram að þegar að seinfærir foreldrar fá stuðning við uppeldi og 

umönnun barna sinna sé mikilvægt að þau tengsl sem eru milli foreldra og barns séu styrkt. 

Rannsóknir hafa sýnt að sá stuðningur sem veittur sé fjölskyldunni sem heild, veittur til 

lengri tíma og byggist á góðum samskiptum milli foreldra og barns nái hvað mestum 

árangri (Rannveig Traustadóttir og Hanna B. Sigurjónsdóttir 1998: 17-20). Fjölskyldan í 

heild býr yfir styrkleikum og veikleikum og sá stuðningur sem veittur er fjölskyldunni þarf 

því að miðast við þarfir hverrar fjölskyldu fyrir sig sem heild, frekar en að veita stuðning 

sem einungis snýr að því vernda barnið. Það hefur verið rík tilhneiging að miða 

stuðninginn að þörfum barnsins og sinna ekki þeim stuðningi sem snýr að foreldrunum. Sá 

stuðningur hefur ekki verið árangusríkur þar sem seinfærir foreldrar geta ekki sinnt þörfum 

barna sinna nema að þeirra þörfum sé einnig sinnt (Rannveig Traustadóttir og  Hanna B. 

Sigurjónsdóttir 1998: 17-20). 

Lærdómurinn sem draga má af sögunum í ritinu er að stuðningurinn sem fjölskyldurnar 

fengu skipti sköpum fyrir foreldrana við að ala upp börnin sín og til þess að lifa góðu 

fjölskyldulífi. Því er mikilvægt að auka þekkingu fólks á seinfærum foreldrum svo tryggt 

sé að fjölskyldurnar fái stuðning við hæfi (Rannveig Traustadóttir og Hanna B. 

Sigurjónsdóttir 1998: 41). 

Bókin Ósýnilegar fjölskyldur fjallar um seinfærar mæður og börn þeirra. Bókin er 

afrakstur margra ára rannsóknarvinnu sem nær aftur til ársins 1994 (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001: 7). Eitt af markmiðum þessarar 

rannsóknar var að kanna hvernig stuðning seinfærar mæður fengu við uppeldi barna sinna 

og hvaðan sá stuðningur kom (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001: 

12-13).  

Í bókinni kemur fram að þrátt fyrir að lög kveði á um að fatlaðir skuli njóta stuðnings er 

hvergi talað um stuðning við fatlaða foreldra í þeim (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir 2001: 101). Þegar seinfærir foreldrar fá stuðning frá þjónustukerfinu við 

uppeldi eða umönnun barna sinna sé það í flestum tilfellum  á grundvelli þeirra laga sem 

kveða á um félagsþjónustu sveitafélaga frá árinu 1991, eða þeim lögum sem kveða á um 

vernd barna og ungmenna frá árinu 1992, en á eingöngu við ef um er að ræða mál á vegum 

barnaverndar. Það kemur skýrt fram í lögum að styðja beri fjölskyldur til þess að vera 
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saman sé það möguleiki og að almenn stuðningsúrræði séu notuð áður en gripið sé til 

annarra úrræða.  

Í bókinni segir að það sé stefna félagsþjónustunar að sundra ekki fjölskyldum þó svo að 

þær séu í erfiðleikum, þar sem talið er að barni sé best borgið hjá sinni eigin fjölskyldu. 

Lögum samkvæmt ber félagsþjónustunni að sinna þeim fjölskyldum sem þurfa á aðstoð að 

halda en hvergi sé minnst á þjónustu við seinfæra foreldra og því engar sérstakar 

verklagsreglur sem segja til um þann stuðning sem fjölskyldurnar þurfa á að halda. Þessar 

fjölskyldur eru lítt sýnilegar í samfélaginu og veigra sér við að leita sér formlegrar 

aðstoðar. Ástæðan virtist vera sú að mæðurnar gerðu sér grein fyrir því að flestir telji þær 

óhæfar mæður. Þær viti einnig að það séu meiri líkur á því að þær verði sviptar forræði en 

aðrar mæður. Því samkvæmt þessari rannsókn var mjög sjaldgæft að mæðurnar leiti sér 

stuðnings sjálfar (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001: 101-102).  

Hanna Björg og Rannveig segja í bók sinni að þegar seinfærir foreldrar leiti sér stuðnings 

valdi það erfiðleikum að ekki skuli vera ákveðin stefna um það hvernig þeim stuðningi 

skuli hagað. Það geti einnig valdið erfiðleikum að fagfólk skorti þá þekkingu sem þarf til 

þess að veita foreldrunum stuðning (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 

2001: 129).  

Það kom fram að mæðrunum í rannsókninni þótti erfitt að þiggja stuðning inn á heimilin 

sín vegna þess að afskipti félagslega kerfisins vöktu hjá þeim kvíða og hræðslu. Mæðurnar 

treystu ekki fulltrúum kerfisins, þær töldu þá einblína á það sem þær gátu ekki gert í stað 

þess að einblína á það sem þær voru færar um að gera. Konurnar voru hræddar við úttekt 

fagfólks á þeim og fjölskyldum þeirra þar sem það gæti orðið til þess að þær yrðu sviptar 

forsjá yfir börnum sínum (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001: 135). 

Þrátt fyrir að sumar mæður í rannsókninni upplifðu neikvæða reynslu fengu aðrar góða 

þjónustu frá félagslega kerfinu. Sá stuðningur sem reyndist vel var uppbyggilegur 

stuðningur, þar er gengið út frá að stuðningurinn sé uppbyggilegur og að borin sé virðing 

fyrir foreldrunum. Stuðningurinn sem mæðurnar fengu var til langs tíma og veittur af fólki 

sem þær þekktu. Stuðningurinn var fór eftir því hvar barn var statt í þroska hverju sinni og 

veittur fjölskyldunni sem heild. Úrræðin voru sniðin að þörfum fjölskyldunnar og stuðlað 

var að því að einstaklingurinn héldi virðingu sinni og sjálfstæði.  
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Annað stuðningsúrræði sem sagt var frá í bókinni var veitt þar sem saman unnu 

svæðisskrifstofa, félagsþjónusta og ungbarnaeftirlit. Þjónustan var samhæfð og unnið með 

foreldrunum frá fæðingu barns og hélt stuðningurinn áfram þegar heim var komið. 

Stuðningurinn var mikill í fyrstu en með tímanum var dregið úr honum eftir þörfum 

(Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001: 138-139). Sú stefna sem verður 

mótuð í málefnum seinfærra foreldra og barna þeirra sem getur haft mikil áhrif á líf þeirra. 

Það stefnuleysi sem nú ríkir gerir þjónustuna við þessa foreldra brotakennda og 

óáreiðanlega. Þau úrræði sem byggð verða upp fyrir þessar fjölskyldur munu ráða úrslitum 

um tækifæri og möguleika seinfærra foreldra til þess að ala upp börn sín. Tekin voru saman 

nokkur mikilvæg atriði sem rannsakendur bókarinnar töldu mikilvægan þátt í þróun 

stefnumótunar og stuðningsþjónustu við þessar fjölskyldur. Þeir þættir voru meðal annars 

að: 

 

� mikilvægt sé að þróa stefnu í málefnum fjölskyldna þar sem foreldrar eru seinfærir 

og skilgreina þar eðli og umfang stuðningsins sem stæði fjölskyldunum til boða 

 

� starfsfólk hjá félagslega þjónustukerfinu þurfi að nálgast fjölskylduna með virðingu 

og sjá til þess að hún fái sanngjarna og réttláta meðferð 

 

� aðlaga stuðningsúrræðið að fjölskyldunni en ekki að fjölskyldan þurfi að laga sig að 

úrræðinu. Stuðningurinn sé einstaklingsbundinn, sveigjanlegur og veittur til lengri 

tíma 

 

� mikilvægt sé að skipuleggja þjónustuna í samvinnu við fjölskylduna annars sé 

hætta á að utanaðkomandi stuðningur sé ógnandi 

 

� stuðningur nái frekar árangri ef vilji er til að þiggja hann og þar er viðhorf 

stuðningsaðila til foreldranna veigamikill þáttur. Neikvæð viðhorf geta leitt til þess 

að foreldrar þiggja ekki stuðning 
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� mikilvægt sé að vanmeta ekki tengslin milli foreldra og barns því ekkert kemur í 

þeirra stað 

 

� brýnt sé að fjölskyldan eigi sér talsmann sem hjálpar þeim í samskiptum við kerfið. 

Það að hafa einhvern sem stendur með og styður fjölskylduna minnkar álagið og 

eflir foreldrana. Talsmaðurinn gæti útskýrt stöðu mála fyrir foreldrunum á einföldu 

máli og séð til þess að þeirra sjónarmið komi til skila 

 

Í niðurstöðum rannsóknar Hönnu Bjargar og Rannveigar segir að þörfin fyrir þjálfun 

fagmanna og stuðningsaðila sé nauðsynleg þar sem viðhorf þeirra geti skipt sköpum hvað 

varðar gengi foreldranna í uppeldishlutverkunum (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir 2001:  176-179). 

 

Þær rannsóknir sem hér hafa verið skoðaðar bæði íslenskar og erlendar ber saman um að 

góður stuðningur skipti miklu máli fyrir foreldrana við að ala upp börnin sín og lifa góðu 

fjölskyldulífi. Mikilvægt er að stuðningur sé uppbyggilegur og veittur með virðingu fyrir 

fjölskyldunni og að hún fái stuðning við hæfi allt eftir því hvar hún sé stödd hverju sinni. 

 

2.3 Lausnamiðuð hugmyndafræði 
Markmiðið með þessum kafla er að fjalla um hvernig lausnamiðuð hugmyndafræði gæti 

nýst í stuðningi við seinfæra foreldra. Hugmyndafræðin er notuð af Stuðningnum heim þar 

sem ég var í vettvangsnámi vorið 2007 og hefur reynst vel. Helstu áherslur 

hugmyndafræðinnar eru að hjálpa fólki við að koma sjálft auga á lausnir sem virka fyrir 

það. Með nálgun hugmyndafræðinnar er litið svo á að einstaklingur sé sérfræðingur í eigin 

lífi og enginn viti betur en hann sjálfur hvað hann vill og hvað sé honum fyrir bestu. 

Þau hjónin Insoo Kim Berg og Steve de Shazer voru brautryðjendur í þróun 

lausnamiðaðrar hugmyndafræði og hafa bæði skrifað bækur um hana (sjá t.d Berg og 

Shazer 2002, 2004). Nálgunin í lausnamiðaðri hugmyndafræði felur í sér virðingu fyrir 

þann sem þiggur stuðning og mikilvægi þess að draga fram styrkleika einstaklingsins í stað 

þess að einbeita sér að því sem einstaklingurinn getur ekki gert (Berg og Steiner 2003: 

Xiii). Nálgunina er hægt að nota með hinum ýmsu hópum þar sem áherslur eru að ná þeim 
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markmiðum sem einstaklingurinn setur upp sjálfur (Berg og Steiner 2003: 5). DeJong og 

Berg segja að hefðbundin leið til þess að leysa vandamál sé að finna orsök vandans og 

vinna bug á honum. Mörg vandamál eru leyst á slíkan hátt og gefst það oft vel, sér í lagi ef 

vandamálin eru lítil. Skynsemin segir okkur að finna það út hvað sé að og hver ástæða 

vandans er (DeJong og Berg 2001b). Lausnamiðuð hugmyndafræði hefur aðra nálgun, 

ráðgjafarnir vinna út frá því hvað einstaklingurinn vilji gera og hvernig hann sjái sig.  Með 

þessari nálgun getur ráðgjafinn lært margt um einstaklinginn og hæfileika hans og hvernig 

nýta megi þá. Þegar unnið er með óskir einstaklingsins er mun líklegra að ná tilsettum 

markmiðum (Berg og Steiner 2003: 6-8). Lausnamiðaðar spurningar eru hluti af aðferð 

ráðgjafans þær eru skalaspurning, kraftaverkaspurning og undantekningaspurning. Ég mun 

nú gera grein fyrir hverri spurningu fyrir sig: 

  

� Skalaspurningin er notuð á þann hátt að einstaklingurinn er spurður um 

tilfinningar á skalanum frá 0 – 10. Einstaklingur sem á við hegðunarerfiðleika er t.d 

spurður hvernig honum líði á skalanum 0 – 10, 1 væri þegar honum liði verst og 10 

þegar honum liði best. Síðan er unnið út frá þeirri tölu í átt að hærri tölu á skalanum 

(Berg og Steiner 2003: 21 – 22). 

 

� Kraftaverkaspurningin er notuð á þann hátt að sagt er við einstaklinginn: „Þegar 

þú ert sofnaður í kvöld gerist kraftaverk, þú veist ekki af því þar sem þú ert sofandi 

en þegar þú vaknar eru öll vandamálin sem þú komst með hingað horfin. Hvernig 

veistu að vandamálið er horfið?“ (Berg og Steiner 2003: 23). 

 

� Undantekningaspurningin er notuð til að laða fram hin ýmsu viðbrögð hjá 

einstaklingnum. Spurningin getur verið eftirfarandi: „Hvernig hefur þú verið að 

höndla þessar aðstæður sem þú hefur lýst fyrir mér? Margir einstaklingar væru 

löngu búnir að gefast upp á þessum aðstæðum. Hvað hefur haldið þér gangandi?“ 

Ástæðan fyrir því að þessi spurning er notuð er að þrátt fyrir að einstaklingurinn sé 

að niðurlotum kominn er yfirleitt alltaf hægt að finna einhvern sigur sem 

einstaklingurinn hefur unnið. Þegar einstaklingurinn hefur áttað sig á því hvaða 

styrkleikar héldu honum gangandi, hefur spurningin um undantekninguna, 
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hugmyndin um kraftaverk, eða bara númer samkvæmt skalaspuringunni, náð 

árangri og smáatriðin verða stór sigur sem notaður er til að vinna að settum 

markmiðum (Berg og Steiner 2003: 25).  

 

Nálgunin sem felst í því að spyrja ofangreindra spurninga hentar sumum einstaklingum 

ekki en ráðgjafinn þarf að vera meðvitaður um hvað hentar hverjum og einum. Styrkleikar 

nálgunarinnar á bak við hugmyndafræðina er að þar er unnið með styrkleika 

einstaklingsins og einblínt á jákvæða þætti. Í kaflanum um innlendar rannsóknir er farið í 

hvetjandi stuðning og þar er byggt á styrkleikum einstaklingsins á sama hátt og í 

lausnamiðaðri hugmyndafræði. Þar sem einblínt er á styrkleikana og þeir nýttir til þess að 

einstaklingurinn nái á jákvæðan hátt að vinna að þeim markmiðum sem krafist af 

foreldrahlutverkinu.  

Aðalbjörg Valberg sem er forstöðumaður hjá Stuðningnum heim segir að lausnamiðuð 

hugmyndafræði hafi reynst þeim vel í að veita seinfærum foreldrum stuðning. Hún segir að 

þar sem stuðningurinn felist í því að leita lausna fyrir einstaklinginn en ekki að huga 

eingöngu að vandamálinu sjálfu og þá gangi stuðningurinn vel fyrir sig (Aðalbjörg Valberg 

2007).  

 

Í þessum kafla hef ég fjallað um stuðning við seinfæra foreldra. Rannsóknum ber saman 

um að viðhorf þeirra einstaklinga sem þjónusta seinfæra/þroskahefta foreldra skipti hvað 

mestu máli um gæði stuðnings. Þeir foreldrar sem fá stuðning sem veittur er af virðingu og 

góðri leiðsögn eiga mun auðveldara með að standast þær kröfur sem foreldrahlutverkið 

krefst. Einstaklingsmiðaður og sveigjanlegur stuðningur sem veittur er eftir þörfum 

fjölskyldunnar til lengri eða skemmri tíma eftir því sem við á hverju sinni er nauðsynlegur, 

til þess að foreldrarnir nái að standast þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í 

uppeldishlutverkinu.  

Lausnamiðaða nálgun er hægt að nota í vinnu með hina ýmsu hópa og þar á meðal seinfæra 

foreldra, aðstæður geta verið breytilegar hverju sinni og því er mikilvægt að hafa í huga 

þroska, getu og færni einstaklingsins þegar nota á hugmyndafræðina.  
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Í næsta kafla mun ég skoða hvað lögin segja um rétt seinfærra foreldra á stuðningi við 

foreldrahlutverkið.  
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3. Lagaleg staða seinfærra foreldra  
 

Til þess að tryggja almenn mannréttindi þarf bæði lög og reglugerðir, þar með talið um 

málefni seinfærra foreldra. Í þessum kafla mun ég skoða stöðu seinfærra foreldra út frá 

lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, málefni fatlaðra, félagsþjónustu sveitafélaga og 

barnavernd, auk þess sem ég skoða Nýja sáttmála Sameinuðu þjóðanna og þýðingu hans 

fyrir seinfæra foreldra. 

 

3.1 Lög um málefni fatlaðra 1992 nr. 59  
Fatlaðir einstaklingar tilheyra ekki einsleitum hóp þar sem allir eru með sömu þarfirnar. 

Þarfir fatlaðra eru eins breytilegar og þarfir annarra þó svo að fötlunin krefjist oft og tíðum  

tiltekinnar aðstoðar og þjónustu (Bragi Guðbrandsson 1993). Réttur fatlaðra til eðlilegs lífs 

og fullrar þáttöku til jafns við aðra þjóðfélgsþegna er staðfestur í lögum um málefni 

fatlaðra og kveður svo á um í fyrsta kafla um markmið þeirra laga. Í þriðja kafla laganna 

segir um almenna þjónustu að fatlaðir skuli hafa aðgang að almennri þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga og að ávallt skuli leitast við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt almennum 

lögum. Ef  þjónustuþörf hins fatlaða sé meiri en kveði á í þeim lögum skuli hinn fatlaði fá 

þjónustu á grundvelli sérlaganna um málefni fatlaðra. Í fjórða kafla laganna um 

stoðþjónustu segir í 8. gr. að veita skuli fötluðum þjónustu sem miðar að því að gera þeim 

kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra og hana skuli veita með þeim hætti sem 

hentar best.  

Þrátt fyrir að lög um málefni fatlaðra segi til um að fatlaðir skuli njóta stuðnings 

samkvæmt félagsþjónustulögum og að þar sé sér kafli um stuðning við fatlaða þá er hvergi 

minnst á stuðning við foreldra sem eru fatlaðir (Hanna B. Sigurjónsdóttir, Rannveig 

Traustadóttir 2001: 101). 
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3.2 Lög um félagsþjónustu sveitafélaga 1991 nr.40 

Fatlaðir hafa í sífellt vaxandi mæli notað hina almenna þjónustu sem samfélagið býður upp 

á í stað þess að nota sérrúræði. Í lögum um málefni fatlaðra frá árinu 1992 er kveðið á um 

réttindi fatlaðra til almennrar þjónustu sveitafélaganna og að þjónustu samkvæmt lögum 

um málefni fatlaðra skuli einungis veita ef ekki er hægt að mæta þjónustuþörf fatlaðra með  

almennri þjónustu (Hanna B. Sigurjónsdóttir, Rannveig Traustadóttir 2001: 90).  

Í markmiðalýsingu laga um félagsþjónustu kemur fram að samfélagið hafi skyldum að 

gegna gagnvart einstaklingum og þurfi jafnvel að grípa til ráðstafanna til að tryggja 

afkomu þeirra þannig að grundvallarþörfum í félagslegu og efnalegu tilliti sé fullnægt. Í 

fjórða kafla laganna um félagsþjónustu sveitarfélaga segir í 12. gr. að viðkomandi 

sveitarfélag skuli sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögum og tryggja 

að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Einnig kemur fram í fimmta kafla 17. gr. að félagsleg 

ráðgjöf taki til ráðgjafar meðal annars á sviði uppeldismála. Með öðrum orðum að þeir 

foreldrar sem falla undir þessi lög eigi rétt á ráðgjöf varðandi uppeldi barna sinna. Lögin 

kveða á um heimaþjónustu og segja að sveitarfélagið skuli sjá um félagslega 

heimaþjónustu fyrir þá sem búa í heimahúsum og geta ekki, án aðstoðar, séð um 

heimilshald og persónulega umhirðu vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, 

veikinda, barnsburðar eða fötlunar. Með félagslegri þjónustu er meðal annars átt við 

heimilishald og umönnun barna og unglinga (Lög um félagsþjónustu sveitafélaga, 1991) 

Formlega séð er réttur einstaklingsins sterkur til þjónustu af ýmsum toga. Með tilliti til 

þess að lög um málefni fatlaðra segi að ávallt skuli nota lög um almenna félagsþjónustu má 

ætla þess að seinfærir foreldrar eigi sama rétt og aðrir foreldrar sem þurfa stuðning. 
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3.3 Barnaverndarlög 2002 nr.80 

Barnaverndarlög kveða á um vernd barna og markmið þeirra er að tryggja börnum sem búa 

við óviðunandi aðstæður, eða stofna bæði heilsu og þroska sínum í hættu, viðunandi aðstoð 

(Brynhildur G. Flóvenz  2004: 223). Í fyrsta kafla laganna kveður á um að ein af 

meginreglum barnaverndarstarfs sé að gæta þess að almenn úrræði til stuðnings 

fjölskyldunnar séu reynd áður en gripið sé til annarra úrræða. Þau skulu jafnframt ávallt 

miða við það að beitt sé vægustu ráðstöfunum til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. 

Barnavernd er að skylt að aðstoða foreldra við að gegna forsjárskyldum sínum og grípa til 

viðeigandi úrræða samkvæmt ákvæðum laganna ef nauðsyn krefur.  

Lögin segja einnig til um úrræði og að barnavernd skuli með samþykki foreldrana og barna 

þeirra, ef aðstæður leyfa, veita aðstoð með því meðal annars að: 

 

� leiðbeina foreldrum með uppeldi og aðbúnað barns 

 

� stuðla að samvinnu við viðeigandi stofnanir um að beitt verði úrræðum samkvæmt 

lögum 

 

� útvega barni viðeigandi stuðning eða meðferð 

 

� útvega barni eða fjölskyldu tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa eða 

stuðningsfjölskyldu 

 

Í markmiðum laga um barnavernd segir að réttindin séu barnanna og að foreldrar hafi þeim 

skyldum að gegna sem lög þessi kveða á um. Börnin eigi rétt á umönnun og þau skuli njóta 

þeirra réttinda í samræmi við aldur og þroska. Foreldrum ber að sýna börnum sínum 

umhyggju og nærfærni og gegna þeim forsjár- og uppeldisskyldum sem henta best hag og 

þörfum barnsins. Í sjötta kafla barnaverndarlaga er talað um forsjársviptingu og að 

barnaverndarnefnd sé heimilt að krefjast þess fyrir dómi að foreldrar, annað eða báðir skuli 

sviptir forsjá ef hún telur að: 
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� daglegri umönnun, uppeldi eða samskiptum foreldra og barns sé alvarlega ábótavant 

með hliðsjón af aldri barns og þroska 

 

� barni sem er sjúkt eða fatlað sé ekki tryggð viðeigandi meðferð, þjálfun eða kennsla 

 

� barninu sé misþyrmt, misboðið kynferðislega eða megi þola alvarlega andlega eða 

líkamlega áreitni eða niðurlægingu á heimilinu 

 

� fullvíst sé að líkamlegri eða andlegri heilsu barns eða þroska þess sé hætta búin sökum 

þess að foreldrar eru augljóslega vanhæfir til að fara með forsjána, svo sem vegna 

vímuefnaneyslu, geðrænna truflana, greindarskorts eða að breytni foreldra sé líkleg til   

að valda barni alvarlegum skaða 

 

Lögin segja til um að barnavernd skuli hafa afskipti af því ef tilkynning berst um að 

þunguð kona stofni lífi og heilsu ófædds barns síns í hættu af einhverjum ástæðum og 

kveður svo á um að aðstoða skuli þungaða konu til þess að leita sér viðeigandi meðferðar. Í 

lögunum segir einnig að krafa um forsjársviptingu skuli aðeins fara fram sé ekki unnt að 

beita öðrum og vægari úrræðum til úrbóta, nema að slíkar aðgerðir hafi verið 

framkvæmdar án viðunandi árangurs (Barnaverndarlög, 2002). Ávallt skal leitast við að ná 

þeim markmiðum sem þessi lög kveða á um, þau eru að styrkja fjölskyldur í uppeldi barna 

sinna með því að beita úrræðum þegar það á við til þess að vernda börnin (Brynhildur G. 

Flóvenz  2004: 223) Lögin segja til um rétt barns og stuðning við foreldrana til þess að 

stuðla að viðeigandi uppeldisskilyrðum fyrir barnið, talað er um vanhæfni foreldra en ekki 

kemur skýrt fram hvort þessi stuðningur nái yfir seinfæra foreldra.   
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3.4 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu 1994 nr. 62 

Hugtakið mannréttindi er skilgreint á eftirfarandi hátt: 

„Mannréttindi eru réttindi þar sem (siðferðilega eða stjórnmálalega) gengið er út frá gildi 

fyrir alla, eða sem (lögfræðilega) gilda fyrir alla. Mannréttindi eru réttindi fyrir allar 

manneskjur“ (Brynhildur G. Flóvenz  2004: 19). 

 

Í ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu er að finna vernd um algengustu mannréttindi í 

vestrænum ríkjum (Brynhildur G Flóvenz 2004: 24). Í fyrsta kafla sáttmálans 8. gr.  sem 

fjallar um réttindi og frelsi er kveðið á um að sérhver maður eigi rétt til friðhelgi einkalífs, 

fjölskyldu og heimilis. Þar segir einnig að opinber stjórnvöld skuli ekki ganga á rétt þennan 

nema samkvæmt því sem lög mæli fyrir um og nauðsyn beri til í lýðræðislegu þjóðfélagi 

vegna þjóðaröryggis. Í Mannréttindasáttmálanum segir einnig í 12. gr. um rétt til að stofna 

til hjúskapar að karlar og konur hafi rétt á að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu í 

samræmi við landslög. Í 14. gr. laganna um bann við mismunun segir að réttindi þessi og 

frelsi skuli tryggð án nokkurs manngreinarálits (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, 

1994). 

Mannréttindi eru síðan flokkuð upp á ýmsa vegu og þar má nefna almenn mannréttindi og 

síðan sértæk mannréttindi sem eru fyrir ákveðna hópa. Fatlaðir einstaklingar geta bæði 

fallið undir sértæk mannréttindi og almenn mannréttindi. Í íslenskum rétti reynir síðan  

hvað mest á þau grundvallaratriði í lífi fatlaðra sem snúa að 76. gr. stjórnarskrárinnar. Þar 

segir að þeim sem þurfi skuli samkvæmt lögum tryggður réttur til þess að fá aðstoð vegna 

sjúkleika, elli, örorku, atvinnuleysis, örbirgðar eða sambærilegra aðstæðna. Einnig segir að 

allir skuli hafa sama rétt til menntunar og fræðslu við sitt hæfi (Brynhildur G. Flóvenz  

2004: 34). Þó svo að seinfærir foreldrar séu ekki nefndir sérstaklega er sáttmálinn skýr um 

að sérhver maður eigi rétt á að stofna fjölskyldu í samræmi við landslög og því ljóst að 

seinfærir foreldrar falla undir þau réttindi líkt og aðrir einstaklingar. 
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3.5 Nýi sáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem var haldin 25. ágúst 2006 náðist samkomulag um að 

efla réttindi og virðingu fyrir fatlaða einstaklinga. Í þessum nýja sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna til verndar réttindum fatlaðra einstaklinga er að finna helstu upplýsingar um 

réttindi fólks með fötlun. Þessi alþjóðlegi samningur á að auka rétt og frelsi fólks með 

fötlun hvar sem það er statt í heiminum.  

Sáttmálinn kveður meðal annars á um að fatlaðir einstaklingar eigi rétt á 

einstaklingsmiðaðari þjónustu til að koma í veg fyrir einangrun og aðskilnað við 

samfélagið. Einnig beri að virða friðhelgi einkalífs fatlaðra til jafns við aðra einstaklinga. 

Einkalíf fatlaðra nær líkt og hjá öðrum einstaklingum yfir fjölskyldulíf og heimilislíf.  

Í sáttmálanum er einnig ákvæði um virðingu fyrir heimili og fjölskyldu, rétt einstaklinga á 

því að stofna til fjölskyldu og barneigna. Í sáttmálanum er enn fremur að finna greinar sem 

kveða á um að tryggja skuli fötluðum borgaraleg réttindi, aðgang að dómskerfi, 

fullnægjandi lífsgæði, félagslega vernd og rétt til tómstunda, íþrótta og menningarlífs. 

Tilgangur sáttmálans ásamt því að efla og vernda, er að tryggja fólki með fötlun jöfn 

mannréttindi og grundvallarfrelsi, ásamt því að stuðla að aukinni virðingu við fólk, óháð 

atgervi (United Nations Enable, 2006).  

  

Í þessum kafla skoðaði ég lagalega stöðu seinfærra foreldra. Lög um málefni fatlaðra segja 

að ávallt skuli nota lög um almenna félagsþjónustu og því má ætla að sú þjónusta sem þau 

lög kveði á um falli einnig að seinfærum foreldrum þó svo að þau séu ekki nefnd.  

Ofangreind lög kveða meðal annars á um réttindi einstaklings til stofnun fjölskyldulífs og 

barneigna og nýi sáttmálinn hefur meðal annars þann tilgang að tryggja fötluðum jafnrétti. 

Stuðningur við seinfæra foreldra er hins vegar ekki skýr í lögunum. Lögin um barnavernd 

segja að markmið laganna sé að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverkum sínum, hvort það 

eigi einnig við seinfærra foreldra er óljóst. Þar sem enginn ákveðinn rammi er utan um 

þann stuðning sem verið er að bjóða seinfærum foreldrum getur það valdið því að sá 

stuðningur sem foreldrarnir fá verði misjafn.  

Í næsta kafla verða skoðuð tvö úrræði á vegum Velferðsviðs Reykjavíkurborgar og þann 

stuðning sem þar er verið að veita seinfærum foreldrum. 
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4. Úrræði á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 
  

Í þessum kafla mun ég skoða tvö úrræði á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Þau 

eru Stuðningurinn heim – Uppeldisráðgjöf og Vistheimili barna. Úrræðin eru algeng fyrir 

seinfæra foreldra og sýna þau mismunandi stuðning. Aðaláherslan var lögð á það að skoða 

Stuðninginn heim þar sem sá stuðningur fer fram inni á heimilum  fjölskyldunnar. 

 

4.1 Stuðningurinn heim 
Stuðningurinn heim – uppeldisráðgjöf  hófst með formlegum hætti 15. október árið 2001. 

Stuðningurinn heim er úrræði á vegum Velferðasviðs Reykjavíkurborgar og vinnur 

samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, barnalögum nr. 20/1992, 

lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 og barnaverndarlögum 80/2002. Stuðningurinn 

heim er þjónusta sem veitt er inn á heimili barnafjölskyldna í Reykjavík og þar á meðal 

heimili seinfærra foreldra. Hjá Stuðningnum heim vinna ráðgjafar og er þjónusta 

Stuðningsins heim veitt út frá óskum foreldra sem sækja eftir stuðningi hjá viðkomandi 

félagsþjónustu/ráðgjafa. Í sumum tilvikum leggur barnaverndranefnd til þjónustu 

Stuðningsins heim. Stuðningstímabilið er átta vikur og er stuðningurinn veittur inn á 

heimilin tvisvar til þrisvar í viku eftir þörfum fjölskyldunnar. Við fyrstu heimsókn ráðgjafa 

Stuðningsins heim til foreldra fara ávallt tveir starfsmenn, en eftir það  aðeins einn og alltaf 

sá sami sem veitir fjölskyldunni stuðning. Ástæðan fyrir því að tveir starfsmenn fara í 

fyrstu heimsókn er sú að ef eitthvað kemur upp á hjá þeim starfsmanni sem sér um 

fjölskylduna og hann kemst ekki í heimsókn á heimilið tekur hinn við. Þá er fjölskyldan 

búin að hitta viðkomandi starfsmann sem setti sig inn í málið frá byrjun. Á fyrsta fundi er 

fjölskyldan kynnt fyrir starfsmönnum og farið yfir markmið stuðnings. Þegar 

stuðningstímabilið er hálfnað eða eftir fjórar vikur er haldin stöðufundur. Á stöðufundinum 

er farið yfir þau markmið sem sett voru í upphafi og skoðað hvað má betur fara og hvað 

gengur vel. Ef foreldrar óska þess að stuðningurinn haldi áfram fá þeir aðrar fjórar vikur og 

að þeim loknum er haldinn lokafundur. Á lokafundinum er árangur fjölskyldunnar metinn 



Lokaverkefni til B.A prófs   Eva Lín Traustadóttir 

23 
 

út frá þeim markmiðum sem sett voru í upphafi. Starfsmenn Stuðningsins heim koma með 

tillögur um áframhaldandi stuðning við fjölskylduna sem getur verið allt frá persónulegum 

ráðgjafa, heimilishjálp eða tilsjón allt eftir því hvernig stuðning fjölskyldan þarf á að halda. 

Starfsmenn Stuðningsins heim bjóða fjölskyldunni einnig upp á eftirfylgd einu sinni í 

mánuði í allt að þrjá mánuði. Markmiðið með því að bjóða upp á eftirfylgd  er að veita 

fjölskyldunni styrk til þess að viðhalda þeim árangri sem þegar hefur átt sér stað 

samkvæmt þeim markmiðum sem sett voru í upphafi. Starf ráðgjafanna felst í því að veita 

fjölskyldunni þann stuðning sem hún þarfnast út frá hennar forsendum. Ráðgjafarnir vinna 

eftir lausnamiðaðri hugmyndafræði sem felst í því að vinna út frá styrkleikum 

einstaklingsins. Auk þess nota ráðgjafarnir hinar ýmsu uppeldiskenningar í vinnu sinni 

með foreldunum svo sem Uppeldi sem virkar, S.O.S, Töfrar 1,2,3. Þar sem hver og ein 

fjölskylda er ólík er einfaldlega fundin sú leið sem talin er henta best hverju sinni. 

Fjölskyldan er hvött til þess að leita lausna og er það hlutverk starfsmannsins að hlusta á 

foreldrana og styrkja þá með hvatningu og hrósi (Auður Tryggvadóttir og Birna 

Guðmundsdóttir 2007). 

Að mati Aðalbjargar Valberg sem er forstöðumaður hjá Stuðningnum heim – 

uppeldisráðgjöf hefur stuðningsúrræðið nýst seinfærum foreldrum vel. Hún vill þó sjá 

stuðning fyrir seinfæra foreldra ná yfir lengri tíma, þar sem sá stuðningur sem veittur er hjá 

Stuðningnum heim nær aðeins yfir átta vikur. Þá myndi hún vilja sjá úrræði sem tæki við af 

Stuðningnum heim til þess að viðhalda þeim árangri sem fékkst með Stuðningnum heim 

(Aðalbjörg Valberg 2007). 



Lokaverkefni til B.A prófs   Eva Lín Traustadóttir 

24 
 

 

4.2 Vistheimili barna 

Vistheimili barna er að Laugarásvegi 39 í Reykjavík. Þar geta börn dvalið tímabundið ef 

þau eða foreldrar þeirra eiga í einhverskonar vanda sem sérstaklega þarf að vinna með. 

Vistheimili barna er opið allan sólarhringinn og þar geta búið allt að sjö börn í einu. Á 

vistheimilinu er einnig lítil íbúð, þar sem foreldrar sem þess þurfa geta búið tímabundið 

með börnum sínum og fengið þann stuðning sem þeir þurfa. Eitt helsta markmið með starfi 

vistheimilisins er að hjálpa þeim foreldrum og börnum sem þar eru svo þeim líði betur 

saman. Þetta er einkum gert með því að efla og styðja foreldrana í að mæta þörfum barna 

sinna fyrir ástúð, öryggi og örvun og með því að kenna börnunum að virða foreldra sína og 

þær reglur sem foreldrarnir setja þeim (Vistheimili barna [án árs]). Hver fjölskylda fær tvo 

starfsmenn sem eru þeirra tilsjónarmenn og bera því aðalábyrgð á vinnu með fjölskyldunni 

innan vistheimilisins. Þau börn sem koma á vistheimilið eru á mismunandi aldri, allt frá 

nýfæddum börnum og börnum upp að unglingsaldri. Börnin dvelja á vistheimilinu allan 

sólarhringinn en halda þó sinni rútínu og sækja leikskólann eða skólann sinn eins og þau 

gera venjulega. Börnin fá stundum að fara heim um helgar (Vistheimili barna [án árs]).  

Í ritinu Umdeildar fjölskyldur segir frá seinfærum foreldrum sem bjuggu á Vistheimili 

barn. Foreldrarnir fluttu á vistheimilið áður en barn þeirra fæddist og var tilgangurinn sá að 

kynnast starfsmönnum vistheimilisins áður en barnið kæmi í heiminn. Ákveðið var að 

foreldrarnir byggju á heimilinu í sex mánuði og voru þau flutt inn viku áður en barn þeirra 

fæddist. Í framhaldi af dvöl þeirra á vistheimilinu fengu þau stuðningsúrræði heim sem 

hentaði fjölskyldunni til stuðnings við uppeldishlutverkið (Hanna Björg Sigurðardóttir og 

Rannveig Traustadóttir 1998: 43-47). 

Að sögn Kristínar Gylfadóttur starfsmanns vistheimilsins hafa flestir þeirra seinfæru 

foreldra sem hafa fengið stuðning á Vistheimili barna farið heim með börn sín og fengið í 

framhaldi af því annan stuðning sem starfsmenn vistheimilisins lögðu til fyrir fjölskylduna. 

Kristín er á þeirri skoðun að úrræði sem eru veitt inn á heimili seinfærra foreldra nýtist 

best. Hún telur þann stuðning þurfa að vera stöðugan, markvissan og veittan daglega 

(Kristín Gylfadóttir 2007). 
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Þessi tvö úrræði sem eru veitt á vegum Velferðasviðs Reykjavíkurborgar eru mjög ólík þó 

svo að þau miði bæði að því að styðja við fjölskyldur og aðstoða. Stuðningurinn heim er 

úrræði sem mætir þöfum fólksins út frá því hvar það er statt hverju sinni. Þar vinna 

starfsmenn út frá lausnamiðaðri hugmyndafræði, sem leggur áherslu á að virðing sé borin 

fyrir einstaklingnum. Stuðningurinn heim veitir fjölskyldum ráðgjöf og stuðning við 

foreldrahlutverkið og er nálgunin við fjölskyldurnar misjöfn þar sem engar tvær fjölskyldur 

eru eins. Vistheimili barna vinnur við að stuðla að góðu sambandi foreldra við börn sín og 

leitar lausna á því hvernig hægt er að styðja sem best við fjölskylduna. Þar er markmiðið 

að aðstoða foreldra og börn við að líða betur saman og hjálpa foreldrum að mæta þörfum 

barna sinna. Eftir dvöl á vistheimilinu leggur starfsfólk til viðeigandi stuðning í framhaldi 

af þeirri vinnu sem fór þar fram. Sá stuðningur gæti verið meðal annars Stuðningurinn 

heim. 
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5. Lokaorð 
Í þessari ritgerð hef ég fjallað um stuðning við seinfæra foreldra og með það að leiðarljósi 

skoðaði ég hvað mismunandi lög og mannréttindasáttmálar segja  um réttindi seinfærra 

foreldra til stuðnings í foreldrahlutverkinu. Þá kynnti ég mér niðurstöður erlendra og 

innlendra rannsókna um stuðning við seinfæra foreldra og hvaða stuðningur nýtist þeim og 

börnum þeirra best. Einnig skoðaði ég lausnamiðaða hugmyndafræði og hvernig hún nýtist 

sem stuðningur við seinfæra foreldra. Í lokin skoðaði ég tvö úrræði á vegum Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar sem algengt er að séu  nýtt af seinfærum foreldrum. 

Niðurstöðum rannsókna bæði erlendra og innlendra, bar saman um að seinfærir 

foreldrar sem fá stuðning veittan af virðingu og góða leiðsögn eigi mun auðveldara með að 

standast þær kröfur sem felast í foreldrahlutverkinu. Gæði stuðnings sem veittur er 

foreldrunum skiptir hvað mestu máli sem og viðhorf þeirra einstaklinga sem veita 

stuðninginn. Sá stuðningur sem veittur er seinfærum foreldrum verður að vera 

einstaklingsmiðaður, sveigjanlegur og veittur í mislangan tíma allt eftir þörfum 

fjölskyldunnar eftir því sem við á hverju sinni. Nauðsynlegt er að sá stuðningur sem 

seinfærir foreldrar fái sé hvetjandi og að unnið sé út frá styrkleikum fjölskyldunnar í stað 

þess að einblína á það sem foreldrarnir geta ekki gert. Lausnamiðuð hugmyndafræði byggir 

á því að unnið sé með styrkleika einstaklingsins og hentar því vel til að vinna með 

fjölskyldum þar sem foreldrarnir eru seinfærir. Í stuðningi þar sem unnið er út frá 

styrkleikum hvers einstaklings er þó mikilvægt að hafa í huga þroska, getu og færni hvers 

og eins þegar unnið er að því að styðja einstaklinginn til að finna lausnir.   

Lögin kveða ekki á um rétt seinfærra foreldra til stuðnings en lög um málefni fatlaðra 

leggja áherslu á að stuðningur við foreldrana sé veittur samkvæmt almennum lögum. Því 

má ætla að það sem sagt er um aðstoð við foreldra sem eiga í vanda í almennum 

félagsþjónustulögum eigi líka við um seinfæra foreldra. Þau lög eru samt sem áður 

rammalög sem gefa þjónustustofnunum mikið svigrúm til þess að vinna innan. Þar sem 

fjölskyldur eru ólíkar og með ólíkar þarfir er mikilvægt að hafa mismunandi úrræði svo 

hægt sé að laga þjónustu að fjölskyldunum í stað þess að laga þær að því sem er fyrir 
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hendi. Úrræðin Stuðningurinn heim – uppeldisráðgjöf og Vistheimili barna eru ólík úrræði 

þó svo að þau séu bæði að styðja við foreldra og börn þeirra. Stuðningurinn heim veitir 

seinfærum foreldrum stuðning inn á heimili þeirra í átta vikur. Eðli stuðningsins fer eftir 

þörfum fjölskyldunnar og unnið er að því að styrkja foreldrana til að ná þeim markmiðum 

sem sett eru af foreldrum í samvinnu við stuðningsaðila. Vistheimili barna er úrræði á 

vegum barnaverndar og er það nokkuð oft notað fyrir seinfærra foreldra og börn þeirra. 

Vistheimilið vinnur að því að stuðla að góðu sambandi foreldra við barn sitt og aðstoða þau 

við að líða betur saman. Stuðningurinn felst meðal annars í því að efla og styrkja 

foreldrana í að mæta þörfum barna sinna fyrir ástúð, örvun og öryggi en einnig með því að 

kenna börnunum að virða foreldra sína og þær reglur sem foreldrarnir setja börnum sínum.  

Mikilvægt er að seinfærir foreldrar eigi kost á góðum stuðningi áður en vandinn er orðinn 

of stór. Stuðningurinn má ekki vera ógnun við fjölskylduna heldur er mikilvægt að 

foreldrarnir séu meðvitaðir um það að stuðningurinn sé jákvæður og að borin sé virðing 

fyrir þeim. Það er mín von sem verðandi þroskaþjálfa að réttindi og stuðningur við 

seinfæra foreldra eigi eftir að aukast á komandi árum. 
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