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i 

Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna félagslega stöðu ungs fólks sem 

Barnavernd Kópavogs hafði afskipti af á unglingsárum. Um leið var skoðað hvert 

viðhorf þess var til afskiptanna sem og að sjá hvaða stuðning það fær nú. 

Rannsóknin var framkvæmd með margprófunarsniði þar sem 177 mál voru 

innihaldsgreind hjá Barnavernd Kópavogs og sendir voru út 78 spurningalistar með 

tölvupósti á fyrrum notendur Barnaverndar Kópavogs sem eru nú á aldrinum 18 til 

23 ára. Spurningakönnun samanstóð af megindlegum og eigindlegum spurningum.  

Niðurstöður leiddu í ljós að félagsleg staða fyrrum notenda Barnaverndar 

Kópavogs er á sumum sviðum frábrugðin því sem almennt gerist. Algengt er að þeir 

eigi maka og börn, atvinnuþátttaka þeirra er almennt minni en gengur og gerist 

meðal ungs fólks og þeir þiggja frekar bætur og fjárhagsaðstoð. Þá reykir meira en 

helmingur svarenda.  

 Meirihluti þátttakenda upplifir mikinn stuðning nú og kemur hann aðallega 

frá fjölskyldunni. Viðhorf til afskipta Barnaverndar Kópavogs var bæði jákvætt og 

neikvætt. Þar mátti greina nokkur þemu sem sneru að samvinnu barnaverndar-

starfsmanna og barnanna. Að mati þátttakenda var góð samvinna fengin með góðri 

undirstöðu þar sem ríkti traust, trúnaður, virðing, jákvætt viðhorf og að hlustað 

væri á þá. Þá vildu þátttakendur að barnavernd skipaði stærri sess í úrræðum 

innan skóla, hvort sem er vegna félagslegs vanda eða vandræða í námi.  

 

Lykilorð: Barnavernd; Ungt fólk; Unglingar; Félagsleg staða; Stuðningur; Viðhorf; 

Afskipti. 
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Abstract 

The purpose of the study was examining the social standing of the young people 

who Barnavernd Kópavogs (Kópavogur´s Child Protection) intervened with in their 

teens. The study also evaluated their attitude towards this intervention as well as 

the support they have today. Triangulation was applied where 177 of Barnavernd 

Kópavogs´s cases were content analyzed, 78 of former clients, who are 18 to 23 

years old today, were sent a questonnaire through E-mail. The questionnaire was 

partly quantitative and partly qualitative.  

The results showed that the social standing of former clients of Barnavernd 

Kópavogs is somewhat different from the norm. It´s common that they have a 

spouse and children and they generally work less than average, compared to other 

people in this age group, and they are more likely to receive benefit and financial 

aid. More than half of the participants smoke. 

 The majority of participants experience great support today, that support 

stems most of the time from the family. The attitude towards Barnavernd 

Kópavogs´s intervention was both positive and negative. Analysis found a couple of 

themes which had to do with cooperation between child protection workers and 

children. According to the participants the basis for good cooperation was trust, 

confidentiality, respect, positive attitude and listening. They also suggested that 

child protection services play a greater role when problems emerge in school, 

whether social or have to do with the studies.  

 

Keywords: Child protection services; Young people; Teens; Social standing; 

Support; Attitude; Intervention.  
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Formáli 

Rannsóknin var unnin sem 30 eininga lokaverkefni til meistaragráðu í 

starfsréttindanámi í félagsráðgjöf við félagsvísindadeild Háskóla Íslands og gerð á 

tímabilinu maí 2011 til nóvember 2011.  

 Ég vil þakka þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að gera þetta lokaverkefni 

að veruleika með þátttöku sinni. Þá vil ég þakka Barnavernd Kópavogs fyrir 

tækifærið til þess að gera þessa rannsókn og starfsfólki þar fyrir allan veittan 

stuðning og forprófun spurningakönnunar. Þar vil ég sérstaklega nefna Önnu Eygló 

Karlsdóttur, félagsráðgjafa og tengilið minn hjá Barnavernd Kópavogs, sem veitti 

stuðning, ábendingar við gerð rannsóknar og forprófaði spurningakönnun; Erlu 

Björg Kristjánsdóttur félagsráðgjafa fyrir forprófun spurningakönnunar; Evu Björg 

Bragadóttur félagsráðgjafa fyrir gagnageymslu og þá Aðalstein Sigfússon, 

sviðsstjóra velferðarsviðs Kópavogs, og Kjell Hymer unglingaráðgjafa sem vöktu 

áhuga minn á rannsóknarefninu.  

Ég vil einnig þakka þeim sem lásu yfir ritgerðina og öðrum sem forprófuðu 

spurningakönnunina. Þar vil ég sérstaklega nefna Kristrúnu Helgu Ólafsdóttur og 

Önnu Ingibjörgu Opp sem báðar eru meistaranemar í starfsréttindanámi í 

félagsráðgjöf. 

 Ég vil sérstaklega þakka Anni G. Haugen, leiðbeinanda mínum, fyrir 

fræðilegar og faglegar leiðbeiningar við undirbúning og framkvæmd rannsóknar, 

mikilvæga leiðsögn og uppbyggilegar ábendingar við ritgerðarskrif og fyrir veittan 

stuðning meðan á ferlinu stóð.  

 Fjölskylda mín á sérstakar þakkir skildar fyrir stuðning, þolinmæði og 

hvatningu meðan á vinnslu ritgerðarinnar hefur staðið. Ástarþakkir fær maðurinn 

minn, Jón Sigurðsson, fyrir umburðarlyndi og yfirlestur ritgerðarinnar.  
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1 Inngangur 

Barnaverndarnefndir landsins hafa afskipti af fjölda barna ár hvert. Afdrif þessara 

barna eru lítið rannsökuð. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar ná yfir 

afmarkaðan hluta hópsins og eru gerðar í þeim tilgangi að skoða árangur úrræða 

barnaverndarnefnda eins og fóstur- og meðferðarheimili. Þar má nefna 

afdrifarannsókn sem gerð var af Jóni Björnssyni sálfræðingi á notendum 

meðferðar- og skólaúrræðisins Háholti fyrir Barnaverndarstofu og rannsókn dr. 

Guðrúnar Kristinsdóttur á reynslu ungs fólks af fóstri.  

Þessari rannsókn er ætlað að skoða félagslega stöðu ungs fólks sem fætt er 

á árunum 1988 til 1992 og Barnavernd Kópavogs hafði afskipti af á árunum 2005 til 

2010. Afskipti geta hafa byrjað fyrir árið 2005 en miðað var við að afskiptum hafi 

lokið á fyrrgreindu tímabili. Rannsóknin er unnin að frumkvæði Barnaverndar 

Kópavogs. Þá hefur rannsókn eins og þessi ekki verið gerð áður fyrir Barnavernd 

Kópavogs og ekki svo vitað sé til fyrir aðrar barnaverndarnefndir á Íslandi.  

 Áhugi minn á rannsóknarefninu var mikill og vildi ég því taka verkefnið að 

mér. Ég hafði unnið sem aðstoðarforstöðumaður barnaverndarúrræðis fyrir 

unglinga ásamt því að taka að mér talsmannsverkefni fyrir Barnavernd Kópavogs. 

Mér fannst athyglisvert að sjá hver afdrif fyrrum notenda barnaverndar eru og hver 

staða þeirra í upphafi fullorðinsára er. Þá fannst mér athyglisvert að sjá hvort þau 

fengju stuðning frá umhverfi sínu nú og hvert viðhorf þeirra væri til þeirra afskipta 

sem voru af þeim á unglingsárum af hálfu Barnaverndar Kópavogs.  

Rannsóknarefnið hefur gildi fyrir hagsmunaaðila sem eru Barnavernd 

Kópavogs og komandi notendur hennar. Niðurstöður rannsóknarinnar geta verið 

ígrundunarefni hvað varðar starfsaðferðir í barnavernd. Þá verður miðað að því að 

hægt verði að sjá hvort mögulegt sé að styðja börn á annan hátt en gert var á 

rannsóknartímabilinu til að skila frekari árangri, sjá hvað var gert vel og hvað mátti 

betur fara. Þá hefur rannsóknin gildi í að sýna fram á mikilvægi skráningar í 

barnaverndarmálum til gagns í rannsóknarvinnu.  

Í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar verða þau úrræði skilgreind sem í boði 

voru fyrir notendur Barnaverndar Kópavogs á aldrinum 14 til 18 ára á árunum 2005 

til 2010. Ástæður afskipta eru skilgreindar, afleiðingar þessara ástæðna skoðaðar 
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og lagðar upp framtíðarhorfur barnanna út frá fyrirliggjandi rannsóknum. Sýnt 

verður fram á tilgang barnaverndar og tölfræði sett fram um barnaverndarmál á 

landsvísu. Þekkingu á félagslegri stöðu ungs fólks á Íslandi verður gerð skil. 

 Rannsóknin hefur þrenns konar kenningar að leiðarljósi, 

lífsskeiðakenningar, tengslakenningar og kerfiskenningar.  

 Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með að svara í ritgerðinni er þessi:  

„Hver er félagsleg staða ungs fólks sem Barnavernd Kópavogs hafði afskipti af á 

unglingsárum?“ 

Samhliða verður reynt að fá svar við tveimur öðrum spurningum sem eru: 

„Hvernig upplifa fyrrum notendur Barnaverndar Kópavogs stuðning við sig nú?“ og 

„hvert er viðhorf fyrrum notenda til afskipta Barnaverndar Kópavogs?“. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Þessi hluti ritgerðarinnar fjallar um stöðu þekkingar á félagslegri stöðu ungs fólks á 

Íslandi og kenningar sem tengjast og sýna fram á áhrif umhverfisþátta, bæði í æsku 

og daglegu lífi, á félagslega stöðu. Fjallað er um barnavernd, umfang og 

tilkynningar barnaverndarmála, úrræði sem barnavernd hafði á árunum 2005 til 

2010, ástæður þess að barnavernd hafi afskipti af börnum, hverjar afleiðingar 

þessara ástæðna séu og úrræði við þeim.  

2.1 Barnavernd 

Börn eiga rétt á að líkamlegum, andlegum og félagslegum þörfum þeirra sé mætt 

og að þeim sé tryggt öryggi (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 18/1992; Beckett, 2007; Barnaverndarlög nr. 80/2002). Að uppfylla þessar 

þarfir er í höndum foreldra en það kemur fyrir að þeir geta ekki sinnt hlutverki sínu 

af einhverjum ástæðum og þar kemur að barnavernd (Becket, 2007; 

Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Barnaverndarstarf er unnið með því markmiði að tryggja börnum að 18 ára 

aldri nauðsynlega aðstoð ef þau búa við óviðunandi aðstæður eða stofna eigin 

heilsu og þroska í hættu. Með samþykki ungmenna geta ráðstafanir á grundvelli 

barnaverndarlaga verið gerðar þar til þau ná 20 ára aldri (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).  

Aðstoðin felst í að vinna með fjölskyldum og beita úrræðum í þeim tilgangi 

að styrkja þær. Þá eru hagsmunir barna hafðir að leiðarljósi og eru vægari úrræði 

reynd áður en til íþyngjandi ráðstafana kemur í samræmi við 12. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993 um meðalhófsreglu og barnaverndarlög nr. 80/2002. 

Gerð er áætlun um hvernig styðja megi barn og fjölskyldu þess. Þar kemur 

fram tímalengd áætlunar, stuðningsaðgerðir og ástæður afskipta. Þessi áætlun er 

gerð að lokinni könnun í samræmi við barnaverndarlög. Hún er oftast unnin í 

samvinnu við foreldra sem undirrita áætlunina til samþykktar (Anni G. Haugen, 

2010; Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Barnavernd Kópavogs sinnir börnum sem búa í Kópavogi og tilkynnt er um 

til þeirra eða óskað er eftir aðstoð fyrir. Barnavernd Kópavogs var til ársins 2010 í 
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einni deild með félagslegri ráðgjöf og hét þá Fjölskyldudeild. Barnavernd er nú 

sérdeild sem er hluti af velferðarsviði Félagsþjónustu Kópavogs (Kópavogsbær, 

2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011). Meginverkefni deildarinnar eru barnavernd, 

fósturmál, vistun og tilsjón við börn, forsjár-, umgengnis- og ættleiðingarmál, 

áfengis- og vímuefnamál, eftirlit með fósturheimilum og sumardvalarheimilum 

ásamt málefnum innflytjenda (Kópavogsbær, e.d.). 

2.1.1 Skráning barnaverndargagna 

Barnaverndarstarfsmenn skrá staðreyndir barnaverndarmála í þar til gerðan gagna-

grunn (Doner Kagle, 1991). Hjá Barnavernd Kópavogs er það gert í gagnagrunns-

kerfið Navison. Þar má finna helstu grunnupplýsingar um notendur á einum stað 

ásamt upplýsingum um aðgerðir og afskipti frá upphafi til loka máls. Þar er til að 

mynda hægt að sjá áætlanir um meðferð máls og dagála þar sem skráðar eru 

ýtarlegri upplýsingar um notendur og gang mála.  

Að skrá upplýsingar eftir skipulögðum formum á einn stað sparar tíma, 

minnkar kostnað og úr verða áreiðanleg gögn. Það veitir yfirsýn og auðveldar yfir-

færslu mála til nýrra starfsmanna ef með þarf. Það getur auðveldað samskipti 

fagaðila og virkað sem innra eftirlit (Doner Kagle, 1991). Skráð eru rök afskipta og 

árangurs sem auðveldar framtíðarvinnslu mála (Houston-Vega & Nuehring, 1997). 

Skráð gögn gagnast til rannsókna sem geta nýst til stefnumótunar og 

endurskoðunar á vinnuaðferðum, notendum og fagaðilum til góðs (Doner Kagle, 

1991).  

Takmarkanir felast í nokkrum þáttum: að skrá upplýsingar er tímafrekt en 

það eykur kostnað (Edwards & Reid, 1989), fagaðilum finnst trúnaðarbrot að skrá 

það sem notandinn trúir honum fyrir og þeir líta á skráningu sem stjórnendatæki 

frekar en eigið vinnutæki. Starfsmönnum finnst þeir einnig oft illa undirbúnir að 

nota skráningarkerfið. Félagsráðgjafamenntun veitir þekkingu á skráningu gagna en 

fleiri fagstéttir vinna í barnavernd og er starfsfólk því misvel undirbúið (Tebb, 

1991). Mismunandi getur verið hvernig gögn eru skráð eftir því hvað hverjum 

starfsmanni þykir nauðsynlegar upplýsingar (Doner Kagle, 1991).  

 Formleg skráning getur bæði verið með grunnupplýsingum og með 

frásagnarhætti. Þegar gögn eru skráð með frásagnarhætti eru ritaðar upplýsingar 
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um atriði eins og núverandi aðstæður og vandamál, fjölskyldusögu, 

fjölskylduvirkni, mat, tillögur að íhlutunum, framkvæmdar íhlutanir og markmið 

þeirra, upplýsingar um framgang úr viðtölum, árangur íhlutana, áætlanir og 

breytingar á þeim. Þá gefa gögnin yfirlit yfir tímaröð framgangs í hverju máli fyrir 

sig. Gögnin hafa þó ákveðna takmörkun á því sviði þar sem þau lúta að ákveðnum 

skráningarreglum þegar kemur að trúnaði, persónuvernd og tilheyrandi lögum og 

reglum (Doner Kagle, 1991). 

2.2 Ástæður barnaverndarafskipta 

Ástæður barnaverndarafskipta eru mismunandi en miðast út frá tveimur þáttum, 

sem eru börn sem þolendur og börn sem sýna áhættuhegðun. Skilgreiningar- og 

flokkunarkerfi (SOF) barnaverndarnefnda skipta þessum þáttum í marga 

undirflokka sem eru lýsandi fyrir hvað börn lifa við þegar þörfum þeirra er ekki 

mætt eða öryggi þeirra ekki gætt (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.).  

2.2.1 Börn sem þolendur 

Börn sem þolendur búa við óviðunandi aðstæður sem fela í sér ofbeldi og/eða 

vanrækslu. Þessar aðstæður geta leitt þess að barn verði fyrir skaða. Ofbeldið felur 

í sér ákveðna athöfn en vanrækslan felur í sér skort á nauðsynlegri athöfn. Hvor 

flokkur um sig, vanræksla og ofbeldi skiptist upp í nokkra flokka (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, e.d.). Farið verður nánar í hvern flokk fyrir sig hér á eftir. Ofbeldi 

og vanræksla geta leitt til forsjársviptingar samkvæmt 29. gr. barnaverndarlaga (nr. 

80/2002) ef aðgerðir barnaverndar til að bæta aðstæður barnsins á heimili þess 

bera ekki árangur. 

Rannsóknir sýna að um 30 til 45% barna upplifi fleiri en eina tegund 

ofbeldis/vanrækslu samtímis sem getur haft áhrif á hvaða afleiðingar börn upplifa 

(Clemmons, DiLillo, Martinez, DeGue og Jeffcott, 2003). Tíðni og mynstur getur 

einnig haft mismunandi afleiðingar á sálfélagslega virkni þolenda (Davis, Petretic-

Jackson og Ting, 2001). Sumar afleiðingar eru þó sameiginlegar í öllum tilfellum 

ofbeldis/vanrækslu (Glaser, 2000). Streita er þar á meðal þar sem ofbeldi og 

vanræksla hafa meðal annars varanleg áhrif á heilann þannig að þolendur eru 

viðkvæmari fyrir áreiti, sýna frekar streituviðbrögð og geta haft erfiðari skapgerð. 
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Verndandi þættir einstaklinga hafa áhrif á útkomu afleiðinga (Glaser, 2000; 

Cicchetti og Rogosch, 2001).  

Ýmsir þættir í reynsluheimi fólks hafa áhrif á aðlögun þess seinna á 

lífsleiðinni. Margir þolendur aðlagast eðlilega án neikvæðra afleiðinga vanrækslu 

og ofbeldis (Runtz og Schallow, 1997). Hér á eftir verður farið í nánari skýringar á 

ofbeldi og vanrækslu og hvaða afleiðingar hljótast af þeim.  

2.2.1.1 Vanræksla  

Vanræksla er þegar öryggi barna er ekki tryggt eða grunnþörfum þeirra ekki mætt 

(Munro, 2008) hvort sem er líkamlegum, andlegum eða félagslegum (Beckett, 

2007). Vanræksla er því skortur á athöfn af hálfu forsjáraðila (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, e.d.). Ólíkt ofbeldi getur vanræksla átt sér stað ómeðvitað en er 

þó jafnalvarleg fyrir því. Van ræksla er yfirleitt endurtekið mynstur en eitt skipti 

getur verið nógu alvarlegt til að barn hljóti varanlegan skaða (Barnett, Miller-Perrin 

og Perrin, 2005). Vanræksla er frá fræðilegu sjónarhorni oft sett í samhengi við 

tengslakenninguna. Foreldri mistekst að vera í góðum tengslum við barn sitt. En 

skortur á þessum tengslum getur haft varan legar neikvæðar afleiðingar fyrir 

þroska barna (Stevenson, 2007).  

 Misjafnt er á milli menningarheima hvar mörkin liggja á milli vanrækslu og 

eðlilegrar þróunar í barnauppeldi. Því er hugtakið vanræksla fyrir mörgum huglægt 

(Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2005). Skilgreiningar þurfa því að vera skýrar. 

SOF-kerfið skiptir vanrækslu í fjóra flokka. Þeir eru líkamleg vanræksla, vanræksla 

varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla varðandi nám og tilfinningaleg/sálræn 

vanræksla. Hver flokkur hefur undirflokka sem lýsa nánar hvaða misbrest í uppeldi 

um ræðir (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.).  

 Líkamleg vanræksla felur í sér að grunnþörfum barna sé ekki mætt. Þessar 

grunnþarfir fela í sér að foreldrar sinni hreinlæti barns síns, gefi því fæði, klæði og 

húsaskjól (Maslow, 1970; Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Þá fellur hér einnig undir 

ef foreldri sinnir ekki þörf barnsins fyrir heilbrigðisþjónustu hvort sem er vegna 

líkamlegs eða geðræns vanda (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). 

 Vanræksla á umsjón og eftirliti er þegar foreldri stefnir öryggi og velferð 

barns í hættu með skorti á nauðsynlegri umsjón og eftirliti (Freydís J. 
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Freysteinsdóttir, e.d.). Þetta getur átt við meðal annars þegar börnum er ekki sinnt 

vegna neyslu foreldra, barn er skilið eftir eitt án þess að hafa aldur eða þroska til, 

það er skilið eftir í umsjá óhæfs aðila eða hæfs aðila í óeðlilega langan tíma, það 

hvatt til að taka þátt í ólöglegu eða ósiðlegu athæfi eða ekki er fylgst nægilega vel 

með barninu svo eitthvað sé nefnt (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.; Hymel, 2006).  

 Vanræksla varðandi nám felur í sér að foreldrar sinna ekki námslegum 

þörfum barns (Dubowitz, 2000; Freydís, J. Freysteinsdóttir, e.d.). Þetta getur átt við 

þegar foreldrar skrá ekki barn í skóla, foreldrar grípa ekki inn í mikla fjarveru frá 

skóla án lögmætra ástæðna, foreldrar sinna ekki sérfræðiaðstoð fyrir barnið eða 

barn mætir ítrekað í skólann án nauðsynlegra gagna (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

e.d.)  

 Tilfinningaleg/sálræn vanræksla er þegar foreldri mistekst að mynda eða 

viðhalda viðeigandi tengslum við barnið sitt (Wark, Kruczek og Boley, 2003). Þetta 

felur í sér að foreldri vanrækir tilfinningar barnsins, foreldri örvar ekki þroska barns 

nægilega, foreldri setur barni ekki viðeigandi mörk eða beitir því viðeigandi aga og 

þegar foreldri vanrækir félagsþroska barns (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). 

2.2.1.1.1 Afleiðingar og úrræði vegna vanrækslu 

Afleiðingar vanrækslu koma ekki alltaf strax í ljós né eru þær endilega raktar til 

hennar. Þegar lagt er mat á afleiðingarnar þarf að horfa á um hversu alvarlega van-

rækslu er að ræða (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2005). Afleiðingarnar koma 

sumar ekki í ljós fyrr en á fullorðinsaldri en þær geta haft neikvæðar afleiðingar á 

þroska barna, hvort sem er vitsmuna-, líkamlegs eða annars þroska (Gelles, 1997).  

 Líkamleg og tilfinningaleg vanræksla getur leitt til þess að börn séu ekki 

örvuð nægilega sem getur leitt til seinkunar á þroska. Aðrar afleiðingar geta verið 

röskun á tilfinningalegum tengslum, seinkaður málþroski, hegðunarröskun, og 

námserfiðleikar (Stevenson, 2007), líkamlegar afleiðingar (Gelles, 1997), lítið 

frumkvæði, seinkaður vitsmunaþroski (Egeland og Erickson, 1987) og dauði 

(Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2005). Þessi börn hafa oft sérþarfir í skólum vegna 

raskana á þroska (Stevenson, 2007). 

Afleiðingar sem geta komið í ljós seinna á lífsleiðinni geta meðal annars 

falist í lélegu sjálfsmati, alvarlegum geðröskunum, athyglisbresti, sjálfskaðandi 
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hegðun, félagslegum erfiðleikum, meiri líkum á að leiðast út í afbrot og ofbeldi 

(Gelles, 1997), félagslegri einangrun (Egeland og Erickson, 1987), andfélagslegri 

hegðun og alvarlegum sálrænum erfiðleikum sem má rekja til þeirrar upplifunar að 

hafa farið á mis við æskuna. Þegar þessi börn eldast getur þeim fundist eins og þau 

séu ekki elskuð eða að ekki sé hægt að elska þau. Þau upplifa valdleysi, vonleysi og 

þau skortir sjálfstraust (Stevenson, 2007). 

 Rannsóknir hafa sýnt að það fer eftir mynstri vanrækslu hvaða úrræðum sé 

best að beita. Þegar vanrækslan hefur átt sér stað í stuttan tíma og er ekki 

endurtekið mynstur þá virðist fjölskyldan hagnast mest á skammtímaúrræðum eins 

og streitu-stjórnun og hópmeðferð. Þegar um endurtekna vanrækslu er að ræða 

þarfnast fjöl-skyldan margþátta meðferðarinngrips sem varir í lengri tíma (Barnett, 

Miller-Perrin og Perrin, 2005). Skólakerfið getur gegnt stóru hlutverki í að vinna á 

afleiðingum vanrækslu með að veita stuðning (Stevenson, 2007). 

2.2.1.2 Ofbeldi 

Menningarlegur munur er á skilgreiningu ofbeldis gegn börnum eins og með van-

rækslu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005) en samkvæmt SOF-kerfinu er því skipt í 

þrjá flokka: tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt 

ofbeldi (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Hver flokkur á sína skilgreiningu en allar 

eiga þær sameiginlegt að vera athöfn sem er siðferðislega röng og veldur barninu 

skaða á sál og/eða líkama (Munro, 2008).  

Afleiðingar ofbeldis geta verið heilsufarslegar eða falist í þunglyndi, áfalla-

streituröskun, áhættuhegðun, sambandserfiðleikum og neikvæðni gagnvart 

öðrum. Ólíklegt er að þolendur nái að vinna bug á þessum afleiðingum nema að 

þeir taki á því sérstaklega (Kendall-Tackett, 2002). Hver flokkur ofbeldis verður 

skilgreindur hér á eftir og farið verður nánar í afleiðingar hvers og eins. 

Ákveðnir persónulegir þættir geta dregið úr neikvæðum afleiðingum 

ofbeldis eins og sjálfsálit, trú á eigin getu (Moran og Eckenrode, 1992), félagslegur 

stuðningur, góð fjölskylduvirkni og hlýja frá foreldrum (Runtz og Schallow, 1997). 

Sýnt hefur verið fram á að félagslegur stuðningur getur hindrað afleiðingar eins og 

að þolendur beiti eigin börn ofbeldi (Muller, Goebel-Fabbri, Diamond og Dinklage, 

2000).  
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2.2.1.2.1 Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 

Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi felur í sér að koma ítrekað illa fram við barn sem 

hefur varanleg áhrif á tilfinningalegan þroska þess (Munro, 2008). Sem dæmi má 

nefna að sýna barni neikvæð viðhorf og tilfinningar með að setja stöðugt út á 

gjörðir þess, eiginleika, útlit og/eða skap; umsjáraðili er þess valdur að barn upplifi 

ótta, óöryggi eða að það sé í hættu; barn verður vitni að ofbeldi milli foreldra; 

foreldri gerir óraunhæfar kröfur til barns miðað við þroska og nýtir barnið fyrir 

eigin þarfir í stað þess að líta á það sem sjálfstæðan einstakling (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, e.d.). Hér á einnig við þegar foreldrar einangra barn sitt 

félagslega, neita að gefa því mat eða viðeigandi aðstoð, læsa barn inni, neita því 

um svefn, beita því óþarflega mikilli pressu eða kalla það illum nöfnum (Miller-

Perrin og Perrin, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að samhliða tilfinningalegu/sálrænu 

ofbeldi upplifa börn oft líkamlegt (Davis, Petretic-Jackson, Ting, 2001) og 

kynferðislegt ofbeldi (Maker, Kemmelmeier og Peterson, 1998). 

2.2.1.2.1.1 Afleiðingar og úrræði vegna tilfinningalegs/sálræns ofbeldis 

Afleiðingar tilfinningalegs/sálræns ofbeldis eru andfélagsleg hegðun, þunglyndi, 

lítið sjálfsálit, félagsleg einangrun, léleg félagsleg hæfni, erfiðleikar með að eignast 

vini, námsörðugleikar, minnkuð sköpunargeta, sjálfskaðandi hegðun, skömm og 

sektarkennd, neikvæðni, óöryggi þegar hjálpar og stuðnings fullorðinna nýtur ekki 

við, afbrotahegðun, kvíði, sjálfsvígshegðun, persónuleikaraskanir, átraskanir, 

kynlífsvandamál, árásargirni, (Miller-Perrin og Perrin, 2007: Barnett, Miller-Perrin 

og Perrin, 2005) minni þolinmæði, verri geta til markmiðssetningar, tilfinningalegt 

óöryggi, verri félagsleg aðlögun og sjálfsskaðandi hegðun (Iwaniec, 2006).  

Afleiðingar ofbeldisins geta verið misjafnar eftir því í hverju ofbeldið felst. 

Þannig má tengja langvarandi aðlögunarvanda sérstaklega við það þegar börn 

verða vitni að ofbeldi milli foreldra. Einnig eru þau líklegri til að upplifa 

ofbeldissamband seinna á lífsleiðinni (Maker, Kemmelmeier og Peterson, 1998).  

Úrræði þurfa að vera fjölbreytt þar sem ofbeldið getur verið víðtækt og er 

oft samhliða öðru ofbeldi (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2005). Vinna þarf á nei-

kvæðum afleiðingum og um leið vinna á samskiptum milli foreldra og barna og 

styrkja tengsl þeirra á milli. Mikilvægt er að útvega barninu hlutlaust og 

uppbyggjandi umhverfi þar sem samvinna við skóla getur hjálpað (Miller-Perrin og 

Perrin, 2007).  
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2.2.1.2.2 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi felur í sér að meiða barn viljandi með ýmsum hætti. 

Ásetningurinn getur verið misalvarlegur (Munro, 2008) en ofbeldið getur verið allt 

frá því að slá barn til kæfingar (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2005). Áverkar eftir 

ofbeldið geta bæði verið sýnilegir og faldir og þarf fagaðili úr heilbrigðiskerfi að 

greina þá. Sýnilegir áverkar geta verið margs konar, svo sem roði, brunasár eða 

marblettir en leyndir til dæmis sprunga í beini, tognun eða heilaskemmdir (Freydís 

J. Freysteinsdóttir, e.d.). 

Hér flokkast einnig „Munchausen by proxy“ en það er þegar foreldri lýgur til 

um eða með viljandi hætti framkallar ákveðin einkenni sjúkdóms hjá barni þannig 

að af því hlýst skaði (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Munro, 2008). Þetta gerir 

foreldrið til að mæta eigin sálfræðilegu þörfum (Barnett, Miller-Perrin og Miller, 

2005).  

2.2.1.2.2.1 Afleiðingar og úrræði vegna líkamlegs ofbeldis 

Ofbeldi hefur neikvæð áhrif á þroska og aðlögun (Trickett og McBride-Chang, 

1995). Börn sem upplifa líkamlegt ofbeldi eru líklegri en aðrir til að eiga við skerta 

líkams-, hegðunar- og tilfinningafærni að stríða (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Afleiðingum ofbeldis má skipta upp í skammtíma- og langtímaafleiðingar 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Börn eru líklegri til að beita sjálf ofbeldi, eru árásar-

gjörn, viðkvæmari fyrir áreiti og líta á ofbeldi sem lausn við ágreiningi. Þannig 

verða þau líklegri til að beita eigin börn ofbeldi (Howe, Brandon, Hinings og 

Schofield, 1999).  

Afleiðingar sem vara enn á fullorðinsaldri eru þunglyndi (Miller-Perrin og 

Perrin, 2007; Maker, Kemmelmeier, Peterson, 1998; Widom, Dumont og Czaja, 

2007), sjálfskaðandi hegðun, áfallastreituröskun, andfélagsleg hegðun (Miller-

Perrin og Perrin, 2007; Maker, Kemmelmeier, Peterson, 1998) ásamt öðrum 

persónuleikaröskunum, vímuefnaneyslu, kvíða, lélegu sjálfsmati, ofbeldi gegn 

maka, námsörðugleikum (Miller-Perrin og Perrin, 2007: Barnett, Miller-Perrin og 

Perrin, 2005), ranghugmyndum (Read og Argyle, 1999), félagslegri einangrun 

(Trickett og McBride-Chang, 1995) og afbrotahegðun (Miller-Perrin og Perrin, 

2007: Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2005; Widom, 1989). Stúlkur sem hafa orðið 
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fyrir ofbeldi eru líklegri til að misnota vímuefni og verða handteknar fyrir glæpi sem 

tengjast ekki ofbeldi (Widom og White, 1997) en karlmenn eru líklegri til að vera 

handteknir fyrir ofbeldisglæpi (Widom, 1989).  

 Afleiðingar geta verið að börnunum er hafnað af jafningjum (Ammerman, 

Cassics, Hersen og Van Hasselt, 1986). Fullorðnum þolendum er erfiðara að koma á 

fót heilbrigðu sambandi og eru þeir líklegri til að skilja eða hætta í sambandi 

(Colman og Widom, 2004).  

Úrræði vegna líkamlegs ofbeldis miða að því að veita lausn bæði fyrir 

foreldra og barnið. Til eru ýmiskonar áhrifaríkar lausnir sem þjálfa foreldrahæfni. 

Algengt er að nota fjölskyldumeðferð og/eða viðtalsmeðferð. Slíkar meðferðir hafa 

dregið úr reiði og líkamlegum agaaðferðum foreldra. Reynt er að draga úr 

streituvaldandi þáttum hjá fjölskyldunni með því að minnka félagslega einangrun, 

fjármálaáhyggjur og umönnunarálag. Ef ekkert virkar þarf að grípa til afdrifaríkari 

ráðstafana og koma barni fyrir utan heimilis (Miller- Perrin og Perrin, 2007). Hægt 

er að leita sér meðferðar seinna á lífsleiðinni og hefur það sýnt árangur með 

langtímaafleiðingar (Paivio og Neiuwenhuis, 2001). 

2.2.1.2.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi felur í sér að neyða eða tæla barn til að taka þátt í kynferðis-

legum athöfnum hvort sem barnið er meðvitað um hvað er að gerast eður ei 

(Munro, 2008). Miðað er við að slíkt athæfi gagnvart barni á aldrinum 15-18 ára sé 

kynferðislegt ofbeldi sé það gegn vilja barnsins; sé barnið yngra en 15 ára er hefur 

samþykki þess engin áhrif á skilgreininguna (Almenn hegningarlög nr. 19/1940; 

Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Kynferðisofbeldi skiptist í þrjú stig samkvæmt SOF-

kerfinu eftir alvarleika (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Kynferðislegt ofbeldi getur 

falið í sér athafnir þar sem líkamleg snerting á sér stað, káf, munnmök eða 

samfarir. Einnig getur það falið í sér athafnir án snertingar eins og þegar barn er 

látið fylgjast með kynferðislegum athöfnum, sýnt klámfengið efni eða það er látið 

haga sér á kynferðislegan hátt (Munro, 2008). 

2.2.1.2.3.1 Afleiðingar og úrræði vegna kynferðislegs ofbeldis 

Kynferðislegt ofbeldi er félagslegt vandamál (Finkelhor, Hotaling, Lewis og Smith, 

1989) sem hefur neikvæðar afleiðingar. Afleiðingarnar eru einstaklingsbundnar og 
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birtingarmynd þeirra mismunandi þar sem aðstæður og tímasetning atburða hafa 

áhrif (Downs, 1993). Þá hefur einnig áhrif tegund ofbeldis og hver framdi 

verknaðinn (Edward og Donaldson, 1989). Sumir sýna engin einkenni en aðrir sýna 

mörg einkenni (Murray, 1999). Afleiðingarnar eru áhrif á sjálfs- og félagslega virkni 

(Liem og Bodewyn, 1999; Cole og Putman, 1992) þá sérstaklega á aðlögun að 

umhverfi og í að skilgreina sjálfan sig (Cole og Putman, 1992).  

Afleiðingum hefur verið skipt upp í skammtíma- og langtímaafleiðingar 

(Murray, 1999). Afleiðingar sem rannsóknir hafa leitt í ljós eru erfiðleikar með að 

treysta öðrum (Finkelhor, 1990; DiLilio og Long, 1999) eða að vera náin öðrum ein-

staklingi (Finkelhor, 1990) hvort sem er vini, foreldrum eða eigin börnum (Browne 

og Finkelhor, 1986). Þeir sem hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun eru ólíklegri 

til að verða ánægðir í nánu sambandi (Rumstein-Mckean og Hunsley, 2001; DiLilio 

og Long, 1999) og eiga frekar við vandamál að stríða innan sambandsins en aðrir 

(Rumstein-Mckean og Hunsley, 2001) og samskiptahæfni er verri (DiLilio og Long, 

1999). Aðrar afleiðingar eru lágt sjálfsmat, þunglyndi, skömm og stöðugt 

samviskubit (Sarason og Sarason, 1985), valdleysi (Edward og Donaldson, 1989), 

félagsleg einangrun (Gibson og Hartshorne, 1996), árásargirni, sjálfsvígshegðun, 

líkamleg einkenni (e. somatic symptoms) (Browne og Finkelhor, 1986), kvíði 

(Greenwald, Leitenberg, Cado og Tarran 1990; Browne og Finkelhor, 1986), 

áfallastreituröskun, hegðunarvandi (Murray, 1999), sjálfshatur, einmanaleiki 

(Abdulrehman og De Luca, 2001) og vímuefnaneysla (Davis, Petretic-Jackson, Ting, 

2001). Rannsóknir hafa sýnt að börn sem verða fyrir kynferðislegri misnotkun af 

hálfu fullorðinna eru líklegri til að verða fyrir slíku aftur (JanKowski, Leitenberg, 

Henning og Coffey, 2002; Gidycz, Coble, Latham og Layman, 1993) og eru líklegri til 

að verða fyrir nauðgun í hjónabandi (Messman og Long, 1996). Fullorðnir þolendur 

kynferðisofbeldis hafa oft minni félagslegan stuðning, hafa lélegri félagsvirkni og 

eiga oft færri vini en aðrir (Abdulrehman og De Luca, 2001). Fyrrgreindar 

afleiðingar eru ekki tæmandi listi en gefa dæmi um hversu alvarlegar afleiðingar 

kynferðisofbeldis geta verið.  

Hver viðbrögð foreldra og umhverfis eru og hvernig unnið er með atburðinn 

getur haft áhrif á hvernig afleiðingarnar birtast. Þættir sem hafa áhrif eru til dæmis 

hlýja foreldra og upplifun á annars konar ofbeldi samhliða kynferðislegri misnotkun 
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(Murray, 1999). Þau áhrif sem foreldrar hafa á afleiðingarnar eru í samræmi við 

tengslakenningar (Liem og Boudewyn, 1999). Þá getur stuðningur frá maka seinna 

á lífsleiðinni haft jákvæð áhrif á foreldrahæfni ásamt því að draga úr þunglyndis-

einkennum (O´Dougherty Wright, Fopma-Loy og Fischer, 2005). 

Markmið úrræða er að draga úr líkamlegum og tilfinningalegum skaða með 

að bæta tilfinningalega virkni barns (Bentovim, Elburg og Boston, 1988). Úrræði 

geta dregið úr neikvæðum afleiðingum en það er háð því hversu langur tími líður 

frá misnotkuninni og þar til úrræðum er beitt (Murray, 1999). Þar sem ofbeldið 

getur verið mismunandi sem og einstaklingarnir og viðbrögð þeirra þá þarf að taka 

tillit til þess við val á meðferðarúrræði (Sanderson, 1990).  

Tryggja þarf búsetuaðstæður barns svo það sé ekki í hættu að verða fyrir 

kynferðisofbeldi áfram á heimili sínu. Einnig þarf að vinna með fjölskylduna og þær 

afleiðingar sem hún upplifir til að tryggja að barnið fái þann stuðning sem það þarf 

frá sínum nánustu (Bentovim, Elburg og Boston, 1988).  

Viðtalsmeðferð hefur verið beitt til að fyrirbyggja neikvæðar afleiðingar. Þar 

sem vitneskjan um reynsluna kemur ekki alltaf upp á yfirborðið þá er oft brugðist 

fyrst við einkennum eins og hegðunarvanda (Murray, 1999). Á Íslandi hefur 

Barnahús verið notað sem meðferðarúrræði fyrir börn sem verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. En því úrræði eru gerð skil í kafla um barnaverndarúrræði. 

2.2.2 Áhættuhegðun unglinga 

Áhættuhegðun unglinga er skilgreind samkvæmt SOF-kerfinu í fimm þætti: Grun 

um neyslu barns á áfengi eða vímuefnum, barn stefnir eigin heilsu og þroska í 

hættu, grunur um afbrot barns, barn beitir annað barn eða fullorðinn einstakling 

líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi og erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt 

(Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Næstu kaflar fjalla um þessa þætti þar sem þrír 

þættir um neikvæða hegðun unglinga eru teknir saman auk þess að fjalla 

sérstaklega um áfengis- og vímuefnaneysla unglinga og erfiðleika barns í skóla.  

2.2.2.1 Neikvæð hegðun unglinga 

Neikvæð hegðun unglings getur lýst sér í ýmsu, allt frá því að gera eitthvað 

óæskilegt út í það að fremja afbrot (Berk, 2007). Áhættuhegðun getur hafist á 

unglingsárum eða þróast úr hegðunarvanda í æsku. Ef hún á rætur að rekja í æsku 
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eru meiri líkur á því að hún þróist í andfélagslega hegðun (Farrington og Loeber, 

2000). 

Afbrotahegðun er yfirleitt falin í smáglæpum eins og að stela eða 

óviðeigandi hegðun á almannafæri. Afbrotahegðun unglinga eykst eftir því sem 

líður á unglingsárin en minnkar þegar komið er á síðunglingsár. Þá fer ungi 

einstaklingurinn að setja hegðunina í samfélagslegt samhengi og meira er í húfi 

eins og ástarsamband eða starfsframi. Andfélagsleg hegðun unglinga eykst eftir því 

sem meiri jafningjaþrýstingur er. Samkvæmt lífsskeiðakenningum mun neikvæð 

útkoma unglingsáranna byggjast á því að unglingurinn eigi í vandræðum með að 

átta sig á fullorðinshlutverkum (Berk, 2007).  

 Einstaka afbrotahegðun hefur ekki forspárgildi um andfélagslega hegðun í 

framtíðinni. Ef unglingurinn kemst ítrekað í kast við lögin aukast þó líkurnar á að 

afbrotahegðun muni tíðkast fram á næstu lífsskeið. Rannsóknir hafa sýnt að meiri 

líkur séu á að drengir hefji afbrotahegðun sem haldi áfram og þróist á 

fullorðinsárum en stúlkur (Berk, 2007).  

Áhrifaþættir sem auka líkur á þessari þróun eru bæði einstaklings-, 

fjölskyldu-(Berk, 2007) og umhverfisþættir (Rutter og Giller, 1984). 

Einstaklingsþættirnir eru erfitt skap, lítil greind, léleg frammistaða í skóla, höfnun 

jafningja í æsku og samneyti við aðra andfélagslega unglinga sem fremja afbrot. 

Fjölskylduþættir sem auka líkurnar eru skilnaður foreldra, lítil umhyggja, miklir 

árekstrar á heimili, ósamræmi í agaaðferðum (Berk, 2007), höfnun foreldra, skortur 

á eftirliti (Loeber og Stouthamer-Loeber, 1986), ofbeldi og vanræksla í æsku. 

Umhverfisþættir eru til dæmis að vera settur í úrræði utan heimilis (Yampolskaya, 

Armstrong og McNeish, 2011), spilun ofbeldisfullra tölvuleikja (Ling, 2011) og 

samfélagsþættir eins og félagsleg staða (Rutter og Giller, 1984).  

Hvenær unglingurinn byrjar afbrotahegðunina gefur vísbendingar um 

hvernig henni verður háttað í framtíðinni. Ýmis hegðunareinkenni í æsku geta líka 

gefið vísbendingar um hvað koma skal. Erfitt og óttalaust lundarfar ásamt 

árásargjarnri hegðun í barnæsku eru meðal einkenna hjá afbrotaunglingum sem 

hefja feril sinn snemma. Hér skiptir fjölskylduumhverfi og uppeldi máli svo hægt sé 

að leiða unglingana á rétta braut. Þeir sem hefja afbrotaferil sinn seint á 

unglingsárum eru yfirleitt ekki þeir sem sýna neikvæða hegðun í æsku heldur þeir 
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sem af einhverjum ástæðum hefur verið hafnað af jafningjum og sækjast þar af 

leiðandi í slæman félagsskap (Berk, 2007).  

Afbrot eru ekki eina neikvæða hegðunin sem kemur fram; nefna má ýmsa 

aðra áhættuhegðun eins og óæskilega kynlífsreynslu, slagsmál, slys eða meiðsli, 

ölvunarakstur, útistöður við lögreglu, óábyrgt kynlíf (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

Andrea G. Dofradóttir, Þórólfur R. Þórólfsson og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003) og 

vændi. Vændi meðal íslenskra unglinga á aldrinum 16 til 19 ára er bæði stundað 

sem skipulagt og óskipulagt athæfi. Þá í skiptum fyrir peninga, gistingu, mat eða 

vímuefni svo eitthvað sé nefnt. Algengast er að vændi sé stundað hjá þeim hóp 

unglinga sem er hvað verst staddur fjárhagslega og félagslega (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, 2003). 

2.2.2.2 Áfengis- og vímuefnaneysla unglinga 

Það læra börnin sem fyrir þeim er haft. Almenn neysla er stór þáttur í vestrænu 

samfélagi þar sem börn sjá fullorðnar fyrirmyndir neyta örvandi efna eins og 

koffíns í félagslegum tilgangi og reykingar fara fram á opinberum svæðum. Það er 

samfélagslega viðurkennt að fá sér áfengi með mat og þá er það viðurkennt að 

nota áfengi og sígarettur til að róa taugarnar. Þessi umhverfis- og samfélagslegu 

áhrif eiga þátt í neyslu unglinga á áfengi og vímuefnum sem er töluverð þrátt fyrir 

forvarnir og almenna vitneskju um slæm áhrif þeirra (Berk, 2007).  

Sérstakt áhættutímabil er á aldrinum 14 til 17 ára þegar tíðni og magn 

áfengisneyslu eykst hratt samhliða annarri áhættuhegðun (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Íslenskir unglingar drekka meira en aðrir unglingar í 

Evrópu þó að tíðni sé hin sama (Hibell, Andersson, Ahlström, Balakireva, Bjarnason, 

Kokkei, Morgan, og Narusk, 2000). Þegar þróun vímuefnaneyslu grunnskólanema 

er skoðuð á tímabilinu 1997 til 2009 þá hefur neysla minnkað jafnt og þétt (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og 

Jón Sigfússon, 2011). 

Áfengis- og vímuefnaneysla byrjar sem fikt en getur leiðst út í misnotkun og 

fer jafnvel út í harðari efni. Greindur hefur verið munur á unglingum sem fikta og 

þeim sem misnota vímuefni. Börn sem eru í meiri og harðari neyslu eru oft 

hvatvísari og með niðurrífandi hegðun sem börn og byrja fyrr í fikti. Auk 
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jafningjaþrýstings og aðgengi að vímuefnum spila hér inn í umhverfis- og 

erfðaþættir. Eins og fjölskyldusaga um geðræn vandkvæði, lágt sjálfsmat, 

neyslumynstur foreldra og systkina, tjáning á óhamingju í gegnum andfélagslega 

hegðun, skortur á foreldralegri hlýju og tengslum, líkamleg og/eða kynferðisleg 

misnotkun, léleg frammistaða í skóla og önnur fjölskylduvandamál. Aðgengi 

unglinga að vímuefnum skiptir einnig máli sem og jafningjaþrýstingur (Berk, 2007).  

2.2.2.2.1 Afleiðingar áfengis-/vímuefnaneyslu unglinga og úrræði 

Skammtímaafleiðingar af vímuefnanotkun unglinga fela í sér meðal annars 

minnisleysi, óábyrga kynlífshegðun, timburmenn og ölvunarakstur (Arada, Stafford 

og Tims, 2003). Til langtíma hefur vímuefnanotkun neikvæð áhrif á heilsu og 

sambönd, leiðir af sér tilfinningalegt álag, fjölskylduvandamál og sállíkamleg 

einkenni (Botvim, Baker, Dusenbury, Baker og Diaz, 1995). Sem dæmi um einkenni 

eru dagleg streita, léleg geta til ákvarðanatöku, minni geta til að takast á við 

hlutina, minni aðlögunarhæfni, þunglyndi, kvíði og erfiðleikar við uppbyggingu 

starfsferils. Andfélagsleg hegðun getur bæði flokkast sem orsök og afleiðing 

mikillar neyslu. Unglingar sem koma úr mikilli neyslu hefja oft hjónaband og 

barneignir snemma. Þessi snemmbúnu hlutverk eru líkleg til að mistakast sem 

getur leitt til frekari misnotkunar á áfengi og öðrum vímuefnum (Berk, 2007). 

Úrræði felast oft í forvörnum en ólíklegt er að hægt sé að komast hjá neyslu 

unglinga með öllu. Forvarnir sem hafa reynst gagnlegar bæði gegn vímuefnaneyslu 

og snemmbærri þungun er að styrkja foreldrafærni þar sem foreldrum er kennt að 

setja börnum sínum mörk og unglingum kennt að takast á við streitu og byggja upp 

færni (Berk, 2007). Þegar foreldrar setja börnum sínum strangari reglur varðandi 

áfengisdrykkju minnka skammtímaafleiðingar neyslu og líkur á frekari neyslu 

minnka (Koning, Van den Eijnden, Verdurmen, Engels og Vollebergh, 2011; 

Pettersson, Özdemir og Eriksson, 2011). Forvarnarúrræði þar sem unglingum er 

kennd félagsfærni og almenn lífsfærni hafa reynst draga úr áfengis- og 

vímuefnaneyslu (Botvin, Baker, Dusenbury, Baker og Diaz, 1995). 

 Einstaklings-, hóp- og fjölskyldumeðferð er oft notuð eftir að neysla er 

hafin. Markmið meðferðar er að byggja upp einstaklinginn með að vinna á lágu 

sjálfsmati, kvíða, hvatvísi og þunglyndi. Vinna með náms- og starfstengda þætti 
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hjálpar einnig. Fjölskyldumeðferð miðar að því að bæta samband milli barns og 

foreldris (Berk, 2007) en slíkt hefur reynst gagnlegt við að minnka neyslu (Liddle, 

Dakof, Parker, Diamond, Barret og Tejada, 2001). Þá er félagslegur stuðningur 

verndandi þáttur gegn áfengis- og vímuefnaneyslu unglinga (Newcomb og Bentler, 

1988). 

2.2.2.3 Dræm skólasókn 

Á Íslandi eru börn skólaskyld til 16 ára aldurs, eða í tíu ár. Foreldrar bera ábyrgð á 

að gæta hagsmuna barna sinna (lög um grunnskóla nr. 91/2008) en það hefur sýnt 

sig að foreldrar barna sem sýna lélega frammistöðu í skóla eru líklegri til að 

bregðast við með refsingum eða reiði sem veldur frekari óbeit á námi hjá börnum 

(Berk, 2007). Börnum, sem mæta illa í skólann, gengur verr í námi og þau hafa 

minni hvatningu, minni væntingar til útskriftar og meta afþreyingu meira heldur en 

ávinning af skólasókn (Eckstein og Wolpin, 2003). Það að börn skipti um skóla í 

unglingadeildum eykur líkur á dræmri skólagöngu (Rumberger og Larson, 1998). 

Vímuefnaneysla ýtir einnig undir það að börn hætti að mæta í skólann (Mencsh og 

Kandell, 1988).  

Dræm skólasókn eykur líkur á lágum launum eða atvinnuleysi í framtíðinni. 

Það hefur sínar afleiðingar sem ekki verður farið í nánar hér. Aðgerðir til að bæta 

skólasókn eru að bjóða upp á víðtækara nám, auka stuðningskennslu og veita 

félagslegan stuðning. Einnig er hægt að styðja foreldra til þátttöku í námi barna 

sinna og gefa unglingnum frelsi til að velja nám innan áhugasviðs (Berk, 2007). 

Tómstundastarf hefur reynst verndandi þáttur við dræmri skólagöngu, það er að 

minni líkur eru á að börn sem stunda tómstundir hætti að mæta í skólann (McNeal, 

1995).  

2.3 Tilkynningar og umfang barnaverndarmála  

Á árunum 2005 til 2010 bjó 23.161 barn á Íslandi á aldrinum 14 til 18 ára. Þar af 

voru 11.891 strákar og 11.270 stelpur (Hagstofa Íslands, e.d.a). Í Kópavogi bjuggu 

1.992 börn á þessum aldri. Hlutföllin voru nokkuð jöfn á milli kynja eða í kringum 

200 stelpur og 200 strákar á hverju aldursári. Fæstir voru 18 ára drengir árið 2005, 

þá 141. Mesti fjöldi var hjá 18 ára stelpum árið 2009, þá 233 (Hagstofa Íslands, 

2011b).  
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 Samkvæmt barnaverndarlögum (nr. 80/2002) er þeim sem verða varir við 

að barn búi við óviðunandi aðstæður, verði fyrir ofbeldi eða stefni heilsu og þroska 

í hættu skylt að tilkynna það til barnaverndarnefndar. Þá eru sérstök ákvæði í 

barnaverndarlögunum um lögreglu og þá sem hafa afskipti af málefnum barna.  

Á árunum 2005 til 2010 fjölgaði tilkynningum jafnt og þétt bæði til 

Barnaverndar Kópavogs og á landsvísu (Kópavogsbær, 2009; 2010; 2011; 

Barnaverndarstofa, 2010). Sama gerðist á landsvísu þar sem tilkynningum fjölgaði 

um 57% eða úr 5.952 í 9.353 á árunum 2005 til 2010 (Barnaverndarstofa, 2010). 

Algengara er að opinberir aðilar tilkynni heldur en aðrir. Flestar tilkynningar komu 

frá lögreglu og þar á eftir frá skóla, sérfræðiþjónustu skóla, fræðslu- eða skóla-

skrifstofu en foreldrar voru þar á eftir (Barnaverndarstofa, 2010). Sama gildir um 

tilkynningar í Kópavogi eins og sjá má á töflu 1.  
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Tafla 1   Samanburður fjölda tilkynninga til Barnaverndar Kópavogs og á landsvísu eftir tilkynnendum 

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Tilkynnir? Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) 

Lögregla  361 (57,4) 3.240 (54,4) 422 (68,3) 3.896 (56,5) 605 (75,2) 4.959 (58,9)  448 (69,6)  4.537 (55,1)  525 (68,9) 4.619 (49,4)  585 (70,1) 4.599 (49,8) 

Skóli, sérfræðiþj. skóla, 

fræðslu- eða 

skólaskrifstofa  

43 (6,8) 583 (9,8)  36 (5,8) 618 (9.0) 25 (3,1) 641 (7,6) 31 (4,8) 721 (8,7) 50 (6,6) 903 (9,7)   46 (5,5) 902 (9,8) 

Leikskóli, gæsluforeldri  14 (2,2) 85 (1,4)  11 (1,8) 104 (1,5)  13 (1,6) 106 (1,3)  8 (1,2) 139 (1,7)  11 (1,4) 200 (2,1)   10/ 1,2% 133 (1,4) 

Læknir/ heilsugæsla/ 

sjúkrahús  
34 (5,4) 388 (6,5)  22 (3,6) 429 (6,2)  40 (5,0) 553 (6,6) 35 (5,5)  450 (5,5)  38 (5,0) 645 (6,9)   42/ 5,0% 629 (6,8) 

Önnur 

barnaverndarnefnd  
12 (1,9%) 149 (2,5)  11 (1,8) 132 (1,9)  8 (1,0) 181 (2,1)  10 (1,6) 183 (2,2)  18 (2,4) 232 (2,5)   12/ 1,4% 178 (1,9) 

Þjónustumiðstöð/starfsm. 

félagsþjónustu  
6 (1,0) 125 (2,1)  1 (0,2) 154 (2,2)  6 ( 0,7) 157 (1,9)  11 (1,7)  182 (2,2)  16 (2,1) 193 (2,0)   8/ 1,0% 177 (1,9) 

Opinberir aðilar 

samtals  
470 (74,7) 4.570 (76,8) 503 (81,4) 5.333 (77,4)  697 (86,6) 6.597 (78,4)  543 (84,7)  6.212 (75,4)  658 (86,4)  6.792 (72,6)   703(84,9) 6.618 (71,7) 

Foreldrar barns  52 (8,3) 494 (8,3)  25 (4,0) 497 (7,2)  30 (3,7) 605 (7,2)  23 (3,6)  683 (8,3)  28 (3,7) 837 (8,9)   43 (5,1) 895 (9,7) 

Ættingjar aðrir en 

foreldrar  
23 (3,7) 241 (4,0)  21 (3,4) 281 (4,1)  24 (3,0) 345 (4,1) 23 (3,6)  401 (4,9)  19 (2,5) 486 (5,2)   36 (4,3) 413 (4,5) 

Barn leitaði sjálft til bvn.  4 (0,6) 38 (0,6)  0 28 (0,4)  1 (0,1) 33 (0,4)  4 (0,6)  39 (0,5) - 46 (0,5)   3 (0,4) 52 (0,6) 

Nágrannar  73 (11,6) 263  (4,4) 67 (10,8) 261 (3,8)  44 (5,5) 547 (6,5)  23 (3,6)  539 (6,5) 42 (5,5) 734 (7,8)   28  (3,4) 674 (7,3) 

Aðrir en opinberir 

aðilar samtals  
152 (24,4) 1.036 (17,4)  113 (18,3) 1.067 (15,5)  99 (12,3) 1.530 (18,2)  73 (11,4)  1.662 (20,2)  89 (11,7) 2.103 (22,5)   110(13,2) 2.034 (22,0) 

Aðrir ótilgreindir  7 (1,1) 346 (5,8)  2 (0,3) 493/(7,2)   9/(1,1) 290 (3,4)  25 (3,9)  367 (4,5) 15 (2,0) 458 (4,9)   22 (2,6) 581 (6,3) 

Heildarfjöldi 

tilkynninga samtals  
629 (100)  5.952 (100)  618 (100) 6.893 (100)  805 (100) 8.417 (100)  641 (100)  8.241 (100)   762 (100)  9.353 (100)   835 (100) 9.233 (100) 

(Barnaverndarstofa, 2010; Kópavogsbær, 2009; 2010; 2011; Steinunn Bergmann munnleg heimild, 9. desember 2011). 
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Ekki voru til opinberar tölur fyrir árin 2005 til 2007 fyrir Kópavog en þær voru 

fengnar hjá Barnaverndarstofu. Eins og sjá má á töflu 1 eru tilkynningar til 

Barnaverndarnefndar Kópavogs 7,8 til 10,6% af tilkynningum alls landsins. Þess má 

geta að fleiri en ein tilkynning getur borist um eitt mál (Barnaverndarstofa, 2010) 

og er því umfang barnaverndarmála ekki það sama og tilkynningar.  

Á árum 2005 til 2010 voru 3.643 til 4.147 virk barnaverndarmál á Íslandi. 

Þar af voru mál 15 til 17 ára drengja á bilinu 521 til 646 og stúlkna á sama aldursbili 

frá 468 til 549 (Barnaverndarstofa, 2010). Umfang barnaverndarmála í Kópavogi 

jókst á tímabilinu 2006 til 2009. Álag á starfsfólki var mest árið 2008 þar sem flest 

mál voru á hvert stöðugildi (Barnaverndarstofa, 2008; 2010). Ekki eru til opinberar 

tölur frá árunum 2005 og 2010.  

Tafla 2 Umfang barnaverndarmála í Kópavogi 2006-2009  

 2006 2007 2008 2009 

Fjöldi mála 258 232 356 371 

Fjöldi mála á hvert stöðugildi 43 38,67 59,3 46,38 

Fjöldi barna í umdæmi 7.262 7.499 7.747 8.018 

Fjöldi mála á 1.000 börn 35,5 30,9 46 46,3 

(Barnaverndarstofa, 2008; 2010). 

Árið 2009 minnkaði álag á starfsfólk þrátt fyrir fjölgun mála þar sem bættust við 

tvö stöðugildi. Flest barnaverndarmál á þúsund börn voru í Kópavogi árið 2009 en 

árin á undan voru fleiri mál í Hafnarfirði og Reykjanesbæ (árið 2007) en Kópavogur 

fylgdi fast á eftir (Barnaverndarstofa, 2008; 2010).  

 Ástæður tilkynninga voru flestar í flokknum áhættuhegðun og var það bæði 

á landsvísu og hjá Barnaverndarnefnd Kópavogs. Algengast var að tilkynnt væri um 

afbrot barns og þar á eftir að barn stefndi eigin heilsu og þroska í hættu. Þar á eftir 

kemur vanræksla en oftar var tilkynnt um tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi til Barna-

verndar Kópavogs árið 2009 en mikill munur er á þessum flokkum á landsvísu eins 

og sjá má á töflu 3 (Barnaverndarstofa, 2010; Kópavogsbær, 2006; 2007; 2008; 

2009; 2010; 2011).  
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Tafla 3 Samanburður á ástæðum tilkynninga til Barnaverndarnefndar Kópavogs og á landsvísu 

 2005 2006  2007  2008  2009  2010  
 Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) Land.fj.(%) Kóp.fj.(%) 

Vanræksla heildarfjöldi 222 (35,4) 2006 (29,1) 174 (28,5) 2.492 (29,6) 187 (23,2) 2.392 (29,0) 121 (18,9) 3.245 (34,7) 126 (16,5) 2.818 (30,5) 157 (18,8) 

Líkamleg vanræksla 2 (0,3) 95 (1,4) 5 (0,8) 103 (1,2) 8 (1,0) 106 (1,3) 8 (1,2) 158 (1,7) 126 (16,5) 147 (1,6) 13 (1,6) 

Vanræksla varðandi umsjón 
og eftirlit 

192 (30,6) 1.721 (25,0) 155 (25,4) 2.174 (25,8) 159 (19,8) 1.972 (23,9) 96 (15) 2.662 (28,5) 9 (13,5) 2.387 (25,9) 115 (13,8) 

*þar af foreldrar í áfengis- 
og fíkniefnaneyslu 

-       818 (8,7) 103 (13,5) 670 ( 7,3)  

Vanræksla varðandi nám 2 (0,3) 42 (0,6) 5 (0,8) 46 (0,5) 7 (0,9) 97 (1,2) 3 (0,5) 109 (1,2) 2 (0,3) 98 (1,1) 14 (1,7) 

Tilfinningaleg vanræksla 26 (4,1) 184 (2,7) 9 (1,5) 227 (2,7) 15 (1,9) 263 (3,2) 32 (5,0) 383 (4,1) 20 (2,6) 250 (2,7) 26 (3,1) 

Ofbeldi heildarfjöldi 100 (15,9) 1.127 (16,3) 97 (15,9) 1.590 (18,9) 176 (21,9) 1.526 (18,5) 143 (22,3) 1.734 (18,5) 197 (25,8) 1.995 (21,6) 187 (22,4) 

Tilfinningal./sálrænt ofbeldi 36 (5,7) 374 (5,4) 42 (6,9) 702 (8,3) 107 (13,3) 571 (6,9) 68 (10,6) 769 (8,2) 129 (16,9) 1.068 (11,6) 126 (15) 

*Þar af heimilisofbeldi - - - - - - - 267 (2,6) 27 (3,5) 370 (4,0)  34 (4,1) 

Líkamlegt ofbeldi 29 (4,6) 417 (6,0) 40 (6,5) 484 (5,8) 40 (5,0) 480 (5,8) 48 (7,5) 534 (5,7) 42 (5,5) 525 (5,7) 39 (4,7) 

Kynferðislegt ofbeldi 35 (5,6) 340 (4,9) 16 (2,6) 438 (5,2) 30 (3,7) 479 (5,8) 32 (5,0) 447 (4,8) 31 (4,1) 430 (4,7) 35 (4,2) 

Áhættuhegðun 
heildarfjöldi 

307 (48,9) 3.725 (54) 346 (56,5) 4.306 (51,2)  442(54,9) 4.276 (52,0) 357 (55,7) 4.335 (46,3) 438 (57,5) 4.366 (47,3) 488 (58,4) 

Neysla barns á vímuefnum 72 (11,5) 790 (11,5) 79 (12,9) 820 (9,7)  84 (10,4) 603 (7,3) 39 (6,1) 680 (7,3) 57 (7,5) 836 (9,1) 75 (9,0) 

Barn stefnir eigin heilsu og 
þroska í hættu 

38 (6,1) 1.048 (15,2) 34 (5,6) 1.116 (13,3)  57 (7,1) 1.037 (12,6) 106 (16,5) 1.065 (11,4) 62 (8,1) 919 (10,0) 34 (4,1) 

Afbrot barns 171 (27,2) 1.496 (21,7) 179 (29,3) 1.902 (22,6)  268(33,3) 2.043 (24,8) 212 (33,1) 1.987 (21,2) 268 (35,2) 1.943 (21,0) 333 (39,9) 

Barn beitir ofbeldi 11 (1,8) 244 (3,5) 44 (7,2) 372 (4,4)  37 (4,6) 373 (4,5) 25 (3,9) 401 (4,3) 48 (6,3) 511 (5,5) 54 (6,5) 

Erfiðleikar barns í skóla, 
skólasókn áfátt 

15 (2,4) 233 (3,4) 10 (1,6) 218 (2,6)  4 (0,5) 243 (2,9) 13 (2,0) 253 (2,7) 16 (2,1) 204 (2,2) 19 (2,3) 

Heildarfjöldi tilkynninga 628 (100) 6.893 (100) 611 (100) 8.417 (100) 805 (100) 8.241 (100) 641 (100) 9.353 (100) 762 (100) 9.233 (100) 835 (100) 

(Barnaverndarstofa, 2010; Kópavogsbær, 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; Steinunn Bergmann munnleg heimild, 9. desember 2011).  
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Þegar tekið er við tilkynningum hjá barnaverndarnefndum er aðeins merkt við eina 

aðalástæðu fyrir hverri tilkynningu en fleiri en eina undirástæðu 

(Barnaverndarstofa, 2010). Því er möguleiki að skekkja myndist á milli 

barnaverndarnefnda hver raunverulegur fjöldi er í hverjum flokki.  

 Heimilisaðstæður barna sem tilkynnt var um til barnaverndarnefnda á 

árunum 2005 til 2009 var með þeim hætti að flest börn bjuggu hjá einstæðri 

móður og þar á eftir hjá kynforeldrum. Því næst var algengast að börn byggju hjá 

móður og stjúpföður en eftir það hjá einstæðum föður eins og sjá má á töflu 4 

(Barnaverndarstofa, 2010).  

Tafla 4 Heimilisaðstæður barna sem tilkynnt var um á landsvísu árin 2005-2009 

Heimilisaðstæður 2005 2006 2007 2008 2009 

Hjá kynforeldrum  1.357  1.365  1.398  1565  1.520  

Hjá móður  1.533  1.529  1.634  1.865  1.711  

Hjá föður  207  226  222  235  226  

Til skiptis hjá móður og föður  7  4  10  35  39  

Hjá móður og stjúpforeldri  276  276  293  285  359  

Hjá föður og stjúpforeldri  52  47  39  49  70  

Hjá fósturforeldrum  181  164  201  173  159  

Hjá kjörforeldrum  2  0  3  2  0  

Hjá ættingjum  16  15  24  44  51  

Á stofnun  1  2  2  1  4  

Annars staðar  4  11  26  11  8  

Fjöldi barna sem vantar 

upplýsingar um  

7  17  0  0  0  

Samtals fjöldi barna  3.643  3656  3.852  4.265  4.147  

(Barnaverndarstofa, 2010).  

2.4 Barnaverndarúrræði 

Stuðningsúrræði barnaverndarnefnda eru ýmist innan eða utan heimilis (Barna-

verndarstofa, 2010). Reynt er að grípa til úrræða inni á heimili áður en farið er í 

alvarlegri aðgerðir sem eru að ráðstafa barni utan heimilis (Bragi Guðbrandsson, 

2004) en það er í samræmi við meðalhófsreglu stjórnsýslulaga (nr. 37/1993). 

Úrræðin eru ýmist á vegum sveitarfélaga eða á vegum ríkisins en þá eru þau í 

umsjá Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, 2010).  

Stuðningsúrræðum samkvæmt 24. og 25. gr. barnaverndarlaga (nr. 

80/2002) er beitt í samvinnu við barn og fjölskyldu þess. Þegar ekki næst samvinna 

er hægt að grípa til þvingunarúrræða. Slíkt er aðeins gert ef nauðsynlegt þykir til að 

tryggja öryggi barns (Barnaverndarstofa, 2006b).  
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Þau þvingunarúrræði sem barnaverndarnefndir geta nýtt sér eru: forsjár-

svipting og vistun barns utan heimilis, sjálfræðissvipting, krafa um brottvikningu 

heimilismanns eða nálgunarbann samkvæmt 37. gr. barnaverndarlaga (nr. 

80/2002), eftirlit með heimili, kyrrsetning barns á þeim stað sem það er vistað í tvo 

mánuði eða það tekið af heimili sínu í tvo mánuði. 

Þau stuðningsúrræði sem Barnavernd Kópavogs beitti á rannsóknartímabili 

verða talin upp hér á eftir og þau skilgreind hvert fyrir sig ásamt yfirliti yfir nýtingu 

bæði á landsvísu og hjá Barnavernd Kópavogs.  

2.4.1 Stuðningur, meðferð og ráðgjöf fyrir foreldri og/eða barn 

Ráðgjöf fyrir börn og foreldra getur farið fram hjá starfsmanni barnaverndar en 

einnig er hægt að útvega barni meðferð hjá sjálfstætt starfandi sérfræðingi 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Sú meðferð getur falist í viðtalsmeðferð hjá 

félagsráðgjafa eða sálfræðingi, sérhæfðri aðstoð við heimanám, sveitadvöl og 

greiningu og meðferð á barnageðdeild (Barnaverndarstofa, 2006b).  

Markmið viðtalsmeðferðar er mismunandi eftir þörfum einstaklinga en 

oftast er henni ætlað að vinna úr fyrirliggjandi vanda eða að fyrirbyggja að hann 

ágerist. Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif slíkrar meðferðar á bæði unglinga sem 

og foreldra (Barton, 1999) þar sem þau ná að losa um og fá útrás fyrir tilfinningar 

sínar (Mallon, 1994).  

Ráðgjöf getur falið í sér að veita foreldrum leiðbeiningar varðandi aðbúnað 

og uppeldi barna. Þær eru veittar markvisst yfir ákveðið tímabil til að hægt sé að 

meta árangur. Þessar leiðbeiningar eru oft veittar sem hluti af fjölskyldumeðferð 

eða félagslegri ráðgjöf (Barnaverndarstofa, 2006b). Einnig er mögulegt að aðstoða 

foreldra við að leita sér meðferðar vegna áfengis-/vímuefnavanda, veikinda eða 

persónulegra vandamála (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Fjölskyldumeðferð nýtist vel þegar þarf að breyta eða bæta samskipti innan 

fjölskyldunnar hvort sem vandamálið liggur hjá barni eða foreldrum. Algengasta 

ástæðan er hegðunarvandi barns. Þá er foreldrum leiðbeint í að verða fyrirmyndir 

barnsins þannig það læri rétta hegðun í gegnum félagsnám (Vetere, 1999).  

Rannsóknir hafa sýnt að ávinningur af sveitadvöl barna sé í formi tengsla. 

Börn tengjast dýrunum á bænum, ræða við þau og ná að losa um og fá útrás fyrir 

tilfinningar. Þau læra væntumþykju, umönnun og sum fá eins konar huggun 

(Mallon, 1994).  
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2.4.2 Stuðningsfjölskylda 

Úrræðið er unnið samkvæmt 24. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002). Markmiðið er 

að létta á álagi hjá barni eða tryggja því öryggi en einnig til að styðja eða létta undir 

með fjölskyldunni. Barnið dvelur fyrir fram ákveðna daga hjá 

stuðningsfjölskyldunni á heimili þeirra, hámark sjö daga í senn. Í sumum tilvikum 

myndar stuðningsfjölskyldan náin tengsl við barnið og jafnvel fjölskyldu þess og 

verður þannig stór partur af lífi þess (Barnaverndarstofa, 2006b).  

Þegar vandinn liggur hjá barninu veitir úrræðið fjölskyldunni öryggiskennd, 

ákveðna hvíld og léttir undir með henni. Fósturforeldrar hafa sama hag af 

úrræðinu þegar það er notað samhliða fóstri. Hvíldin veitir sérstaklega einstæðum 

mæðrum svigrúm til að byggja upp styrk til að setja börnum sínum mörk. Börn sem 

koma af heimilum þar sem ríkja félagsleg vandamál fá einnig hvíld meðan á dvöl 

stendur (Andersson og Arvidsson, 2001). Ekki liggja fyrir íslenskar rannsóknir um 

stuðningsfjölskyldur.  

2.4.3 Persónulegur ráðgjafi 

Úrræðið er unnið samkvæmt 24. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002) og er ætlað að 

styrkja barn félagslega og tilfinningalega með því markmiði að efla það til sam-

félagslegrar virkni. Barni er úthlutaður ráðgjafi sem ver fyrir fram ákveðnum tíma 

með því í félagslegum athöfnum sem geta tengst tómstundum, menntun eða 

vinnu. Lengd úrræðis er aðstæðubundin (Barnaverndarstofa, 2006b).  

Úrræðið nýtist best sem stuðningur við daglegt líf, þegar erfiðleikar koma 

upp í skóla eða barnið fer að vera ögrandi og árásargjarnt gagnvart umhverfi sínu. 

Þó áður en barnið sýnir frekari vandamál eins og vímuefnaneyslu eða 

ofbeldishegðun (Andersson og Arvidsson, 2001). 

Persónulegur ráðgjafi gegnir hlutverki félagslegs stuðnings en rannsóknir 

sýna að það að hafa einn aðila í lífi einstaklings sem sýnir áhuga og stuðning getur 

verið verndandi þáttur gegn afleiðingum ofbeldis/vanrækslu (Muller og Lemieux, 

2000). Ekki liggja fyrir íslenskar rannsóknir um persónulega ráðgjafa.  

2.4.4 Tilsjón 

Úrræðið er unnið samkvæmt 24. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002) og miðar að 

því að veita barni og/eða foreldri stuðning inni á heimili þess og í daglegu 
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umhverfi. Barninu er útvegaður tilsjónarmaður sem aðstoðar foreldra við að sinna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum. Markmið með úrræðinu er mismunandi eftir 

aðstæðum og er lengd úrræðisins ákveðin í hverju máli fyrir sig eftir þörfum 

(Barnaverndarstofa, 2006b).  

Í meistararannsókn Maríu Gunnarsdóttur (2011) kom fram að úrræðið var 

oftast notað þegar um vanrækslu var að ræða en jafnframt var það sjaldnar notað 

en önnur stuðningsúrræði. Auk lagalegs tilgangs er úrræðið notað að hluta til að 

veita barnaverndarstarfsmanni innsýn inn í umhverfi barnsins og tengsl milli 

foreldra og barna.  

2.4.5 Tilsjónarsambýli og Unglingasmiðjan 

Tilsjónarsambýli var sértækt úrræði á vegum Barnaverndar Kópavogs fyrir ungt 

fólk, 17 til 24 ára, með lítið bakland. Úrræðið var starfandi frá árinu 2002 til 2008. 

Markmiðið var að veita stuðning og auka færni heimilismanna til að takast á við 

daglegt líf. Skilyrði fyrir búsetu var að greiða leigu og stunda nám eða vinnu 

(Kópavogsbær, 2009).  

Árangur tilsjónarsambýla fer eftir gerð og kostum en þau eiga að geta 

dregið úr afbrotahegðun en þá skilar styttri dvöl betri árangri. Rannsókn Lee, 

Bright, Svoboda, Fakunmojus og Barths (2011) gaf til kynna að það myndi skila 

frekari árangri að ráðstafa börnum í fóstur. Rannsóknarniðurstöður sýndu meðal 

annars að börn sem fara í fóstur eru líklegri til þess að hætta afbrotum.  

 Unglingasmiðjan var annað sértækt úrræði á vegum Barnaverndar 

Kópavogs. Úrræðið var starfandi 2007 til 2011 og var ætlað 13 til 16 ára unglingum. 

Tilgangur þess var að vera stuðningur fyrir börn og foreldra með því markmið að 

búa til öruggt umhverfi fyrir unglinginn þar sem hann tekst á við skemmtileg 

verkefni og vinnur með tilfinningar sínar (Kópavogsbær, 2011). Árleg 

ánægjukönnun Unglingasmiðjunnar meðal foreldra sýndi að í langflestum tilfellum 

var mikil ánægja með úrræðið og töldu foreldrar það gagnast sér og börnum 

sínum. Þá var einna helst ánægja með þann uppeldislega stuðning sem úrræðið 

veitti. Ekki var gerð ánægjukönnun meðal barnanna.  
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2.4.6 Vistheimili/einkaheimili 

Úrræðið er unnið eftir 84. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002). Vistheimili eru 

einkaheimili sem taka á móti börnum í bráðatilvikum þegar tryggja þarf öryggi 

þeirra eða greina þarf vanda þeirra og/eða heimilisaðstæður. Úrræðið er nýtt 

þegar heimilisaðstæður barna eru ófullnægjandi, til dæmis vegna vanhæfni 

foreldra. Lykilorð vistheimila eru öryggi, ástúð og örvun (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Börn sem lokið hafa meðferð en geta af einhverjum ástæðum ekki farið 

aftur á heimili sitt eru í sumum tilvikum vistuð á vistheimili (Barnaverndarstofa, 

e.d.b). Unnið er í nánu samstarfi við foreldra og er úrræðið uppeldismiðað 

(Barnaverndarstofa, 2006b).  

2.4.7 Barnahús 

Barnahús er greiningar- og meðferðarúrræði, rekið af Barnaverndarstofu, fyrir 

börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eða grunur leikur á því. Þar fer fram 

könnunarviðtal þar sem sérfræðingur skoðar hvort barn hafi orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Þar fara einnig fram skýrslutökur sem hægt er að nota fyrir 

dómi ef málið sætir lögreglurannsókn. Barnahús framkvæmir einnig læknisskoðanir 

í þeim tilgangi að skoða hvort barn hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi. Börn geta sótt 

allt að tíu meðferðarviðtöl í Barnahús eða fleiri með undanþágu um að frekari 

meðferðar sé þörf. Foreldrar geta sótt þar stuðning og ráðgjöf (Barnaverndarstofa, 

2006a).  

Sýnt hefur verið fram á að meðferð við kynferðisofbeldi eykur sjálfsálit 

barna ásamt því að minnka líkur á að barnið verði aftur fyrir kynferðislegri 

misnotkun. Þá dregur meðferðin úr neikvæðum afleiðingum með því að fá barnið 

til að hugsa um atburðinn á annan hátt, viðurkenna reynslu þess og með því að 

veita tilfinningalegan stuðning (Murray, 1999).  

2.4.8 Fóstur 

Fósturráðstafanir eru unnar út frá XII. kafla barnaverndarlaga (nr. 80/2002). 

Markmið og ástæður fósturs eru mismunandi en leitast er við að koma barni úr 

erfiðum aðstæðum í öryggi og bæta þannig hag þess og stöðu (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004). Ef vægari úrræði duga ekki til að bæta aðstæður barns á 

heimili þess er hægt að færa það úr umsjá foreldris og í umsjá/forsjá 
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fósturforeldris. Algengara er að fóstrið sé hjá vandalausum en börn geta einnig 

farið til skyldmenna. Fósturráðstafanir eru samkvæmt barnaverndarlögum (nr. 

80/2002) þrenns konar: Varanlegt, tímabundið og styrkt fóstur (Barnaverndarstofa, 

2010).  

Íslensk rannsókn sýndi að fósturráðstöfun getur dregið úr neikvæðum 

áhrifum úr æsku en það fer eftir þáttum eins og hversu vel ráðstöfunin og aðlögun 

gengur, aldur barns við komu í fóstur ásamt skapgerð fósturforeldra og barna. Börn 

sem ekki ná að aðlagast geta glímt við afleiðingarnar sem ungt fólk. Það getur falist 

í vímuefnaneyslu, skapgerðarbresti, atvinnu- og/eða húsnæðisleysi og almennt 

óreglulegu líferni (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

 Barn fer í varanlegt fóstur þegar talið er að ekki sé hægt að bæta aðstæður 

þess á heimilinu. Markmiðið er að aðlaga barn að nýrri fjölskyldu eins og um eigin 

fjölskyldu væri að ræða. Lengd varanlegs fósturs er þar til forsjárskyldur falla niður 

við 18 ára aldur (Barnaverndarstofa, 2010; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

Barn fer í tímabundið fóstur á meðan unnið er að bót á heimilisaðstæðum 

þess svo það geti snúið aftur heim að fóstri loknu. Miðað er að því að sem minnst 

röskun verði á högum barnsins (Barnaverndarstofa, 2010; Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004). Tímabundin fósturráðstöfun getur verið allt frá þremur mánuðum til 

eins árs (Kópavogsbær, 2007; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

Styrkt fóstur er notað fyrir börn með sértækar þarfir í umönnun eins og 

hegðunar-, andlega, tilfinningalega eða geðræna erfiðleika. Markmiðið er að mæta 

erfiðleikum barnsins með sérstakri umönnun eða þjálfun. Barnið er undirbúið til að 

takast á við lífið og samfélagið enda uppfylli fósturheimilið viðmið um „sérhæfða 

meðferð“ samkvæmt 79. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002). Úrræðið er notað 

þegar annars konar fósturráðstöfun eða vistun á meðferðarheimili þykir ekki eiga 

við (Barnaverndarstofa, 2010; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

2.4.9 Heimili/stofnun 

Ríkið ber ábyrgð á að hafa sértæk úrræði til taks fyrir börn sem þess þurfa vegna 

hegðunarerfiðleika, vímuefnavanda eða afbrotahegðunar. Þessi úrræði eru þó 

aðeins notuð þegar ljóst er að önnur úrræði koma ekki að gagni. Úrræðinu er ætlað 

að greina vanda barna og/eða veita þeim sérhæfða meðferð eða vera 

bráðamóttaka til að tryggja öryggi þeirra. Barnaverndarstofa sér um og rekur þau 

heimili og stofnanir sem eru við lýði hverju sinni (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  
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2.4.9.1 Stuðlar 

Stuðlar eru meðferðar- og greiningarstöð ríkisins fyrir unglinga með tvíþætta 

starfsemi, neyðarvistun eða lokaða deild og meðferðar- og greiningarvistun. 

Neyðarvistun er fyrir unglinga með hegðunarerfiðleika, ofbeldishegðun eða 

afbrotahegðun, eða í vímuefnaneyslu og tekur hún á móti fimm unglingum hverju 

sinni. Á deildinni fer fram gæsla og mat en henni er ætlað að veita unglingnum og 

umhverfi hans meira jafnvægi og öryggi (Barnaverndarstofa, e.d.a).  

Meðferðar- og greiningarvistun vinnur með fjölskyldunni í heild þar sem allt 

að átta unglingar eru hverju sinni. Meðferðin miðast við að unglingurinn nái að 

aðlagast aðstæðum sínum, nái tökum á lífi sínu í félagslegum skilningi og að hann 

öðlist sjálfstjórn (Barnaverndarstofa, e.d.a).  

2.4.9.2 Meðferðarheimili 

Meðferðarheimili taka á móti börnum í langtímameðferð vegna áfengis- og/eða 

vímuefnaneyslu. Nokkur meðferðarheimili voru á vegum Barnaverndarstofu árin 

2005 til 2007, öll staðsett úti á landi. Þau voru Árbót og Berg í Aðaldal, 

Þingeyjarsýslu, Laugaland í Eyjafjarðarsveit, Háholt í Skagafirði, Hvítárbakki í 

Borgarfirði, Geldingalækur á Rangárvöllum og Götusmiðjan Akurhóll á 

Rangárvöllum. Þeim fækkaði árið 2008 og árið 2009 voru starfandi fjögur 

meðferðarheimili: Háholt, Árbót, Laugaland og Götusmiðjan (Barnaverndarstofa, 

2006a;2008;2010). 

 Tvær íslenskar rannsóknir sýndu jákvæðan árangur af meðferðarheimilum. 

Sjálfsmatsrannsókn sýndi 66,7% árangur þar sem 74% foreldra töldu að markmið 

með vistun hefðu náðst (Bryndís S. Guðmundsdóttir, 2008). Sjálfsmatsrannsókn á 

meðferðar- og skólaúrræðinu Háholti sýndi fram á árangur sem fólst í að 

unglingurinn hætti í neyslu, fékk tóm til að taka út þroska, mynda persónuleg 

tengsl, fékk ákveðinn ramma og náði árangri í námi. Ákveðinn hópur hélt áfram 

vímuefnaneyslu og sýndi afbrotahegðun eftir meðferðardvöl og hafði hluti 

afplánað fangelsisdóm fyrir tuttugu ára aldur (Jón Björnsson, 2008). 

2.4.10 Nýting úrræða 

Nýting úrræða miðast við öll þau börn sem nýttu úrræðin frá fæðingu til 18 ára 

aldurs. Ekki var hægt að nálgast nýtingu úrræða eftir aldri nema hjá þeim sem fóru 
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í Barnahús en af 348 börnum á aldrinum 14 til 18 ára sem sóttu greiningar- og 

meðferðarviðtöl árin 2007 til 2009 voru 295 stúlkur en 53 drengir 

(Barnaverndarstofa, 2010). Heildarnýting úrræða má sjá í töflu 5.  

Tafla 5 Nýting stuðningsúrræða árin 2005-2009 

Úrræði Landið Barnavernd Kópavogs 

Ráðgjöf og leiðbeiningar 5.787 - 

Foreldri aðstoðað í meðferð 766 - 

Sumardvöl í sveit 2.530 50 

Stuðningsfjölskylda 2.288 58 

Persónulegur ráðgjafi - 

Tilsjón - 

Tilsjónarsambýli - 17 (2005-2008) 

Unglingasmiðjan - 27 (2008-2010) 

Vistheimili/einkaheimili 282 19 

Barnahús alls 1.725 - 

*Læknisskoðanir 108 - 

*Rannsóknarviðtöl 1.013 - 

*Greiningar- og 

meðferðarviðtöl 

604 - 

Stuðlar alls 768 - 

*Meðferðar- og 

greiningarvistun 

234 - 

*Neyðarvistun 534 - 

Meðferðarheimili 407 - 

*Götusmiðjan 255 - 

(Barnaverndarstofa, 2010; Kópavogsbær, 2006; 2007: 2008; 2009; 2010; 2011). 

 Eins og sjá má á töflu 5 er algengasta úrræðið ráðgjöf og leiðbeiningar sem 

veittar voru foreldrum (Barnaverndarstofa, 2010). Nýting jókst jafnt og þétt með 

árunum í samræmi við fjölgun barnaverndarmála. Auk þess að börn fengu 

sumardvöl í sveit þá voru einnig nokkur börn styrkt til dvalar í sumarbúðum en ekki 

eru til tölur yfir þann fjölda (Kópavogsbær, 2006; 2007: 2008; 2009; 2010; 2011). 

Hjá Barnaverndarstofu eru tölur yfir nýtingu stuðningsfjölskyldna, persónulegs 

ráðgjafa og tilsjónar settar í heildartölu og er því ekki vitað hver nýtni hvers flokks 

fyrir sig var (Barnaverndarstofa, 2010). Tilsjónarsambýli og Unglingasmiðjan eru 

sérúrræði á vegum Kópavogsbæjar sem voru bæði til tilraunar í nokkur ár og því 
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eru tölurnar í þeim flokkum miðaðar við annað ártal (Kópavogsbær, 2009). Af þeim 

meðferðarúrræðum sem voru nýtt þá var Götusmiðjan langmest nýtt 

(Barnaverndarstofa, 2010).  

 Af fósturráðstöfunum fóru flest börn í tímabundið fóstur eins og sjá má á 

töflu 6. Ekki voru til upplýsingar um þá sem fóru í fóstur á landsvísu árið 2010. Eins 

og með önnur úrræði þá eru uppgefnar tölur fyrir börn frá fæðingu til 18 ára aldurs 

(Barnaverndarstofa, 2010). 

Tafla 6 Börn í fóstri 2005-2010 

Fósturúrræði Allt landið Barnavernd Kópvogs 

 Fóru í fóstur Fóru í fóstur Voru í fóstri 

Varanlegt fóstur 97 8 67 

Tímabundið fóstur 403 38 98 

Styrkt fóstur 52 0 3 

(Barnaverndarstofa, 2010; Kópavogsbær, 2009; 2010; 2011).  

2.5 Félagsleg staða ungs fólks 

Með orðunum félagsleg staða er vísað í þær ytri aðstæður sem geta haft áhrif á 

stöðu einstaklingsins í samfélaginu. Þessar ytri aðstæður geta verið margvíslegar 

en þeir þættir sem skoðaðir eru í rannsókninni eru menntun, atvinna, laun, 

búsetuaðstæður, barneignir, hjúskaparstaða og lífsvenjur. Engar íslenskar 

rannsóknir hafa verið gerðar á félagslegri stöðu ungs fólks á aldrinum 18 til 23 ára 

nema sem snýr að neyslu og námi. Upplýsingar um félagslega stöðu byggjast því á 

að mestu leyti á þeim rannsóknum ásamt tölum Hagstofunnar um stöðu ungs fólks. 

2.5.1 Fjölskylduhagir og heimilisaðstæður 

Árið 2011 eru 28.678 Íslendingar á aldrinum 18 til 23 ára, konur eru þar af 13.957 

en karlar 14.721 (Hagstofa Íslands, 2011c). Tafla 7 lýsir hjúskaparaðstæðum 

þessara einstaklinga. 

Tafla 7 Hjúskaparstaða ungs fólks árið 2011 

Hjúskaparstaða Konur Karlar 

Ógift og einhleyp 12.129 13.688  

Í sambúð 860 365 

Gift í samvistum við maka 241 62 
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Gift ekki í samvistum við maka 25 6 

Einhleyp ekkja/ekkill 1 0 

Ekkja/Ekkill í sambúð 0 0 

Skilin að lögum og einhleyp 12 6 

Skilin og í sambúð 0 0 

Hjúskaparstaða óupplýst 689 594 

 (Hagstofa Íslands, 2011c). 

Af þeim körlum sem voru giftir í samvistum við maka var aðeins einn 19 ára en 26 

voru 23 ára. Eins og hjá körlum fjölgaði konum í flokknum eftir því sem eldri þær 

urðu en níu voru 19 ára en 111 voru 23 ára. Yngsti aðilinn sem er skilinn að lögum 

og einhleypur er 20 ára kona (Hagstofa Íslands, 2011c).  

Þegar kemur að heimilisaðstæðum fólks er meðalfjöldi einstaklinga á 

heimili, fyrir árið 2010, 2,5 en þar af eru 1,9 eldri en 15 ára og þar af leiðandi 0,6 

einstaklingar 15 ára og yngri sem búa á heimilinu (Hagstofa Íslands, 2010). 

Ungt fólk utan framhaldsskóla á í 7,2% tilfella eitt barn og í 0,5% tilfella tvö 

börn eða fleiri (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011) 

2.5.2 Menntun 

Á Ísland er eitt mesta framboð á menntun á heimsvísu og ættu því allir að geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi. Auk hefðbundinna framhalds- og háskóla er hægt að 

stunda ýmist sérnám á framhaldsskólastigi eins og tónlistar- og dansnám, 

kvikmyndun, tölvunám og fleira (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011).  

Skólasókn framhaldsskólanema á aldrinum 18 til 25 ára er nokkuð stöðug á 

árunum 2005 til 2010. Skólasókn 18 ára nemenda á höfuðborgarsvæðinu er einna 

mest á landsvísu eða um 80%. Hún fer minnkandi með hækkandi aldri og er um 14 

til 15% hjá 23 ára nemum. Skólasókn karla og kvenna var nokkuð jöfn (Hagstofa 

Íslands, 2011e). Skólasókn 20 til 25 ára háskólanema árin 2007 til 2010 er á bilinu 

18 til 35%. Hún er mest um 22 ára aldurinn (Hagstofa Íslands, 2011f).  

Stuðningur foreldra og skólafélaga hefur góð áhrif á námsárangur (Jón 

Gunnar Bernburg og Rannveig Þórisdóttir, 1997) sem og lífsstíl á þessum árum 

(Crosnoe, Erickson og Dornbusch, 2002). Mikill meirihluti íslenskra 

framhaldsskólanema telja að fjölskyldunni þyki mikilvægt að þeir standi sig í námi 

eða 82,1% stúlkna og 80,1% drengja (Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008) 

Jafnframt er framhaldsskólanemar frekar sammála um að vinum þyki mikilvægt að 
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þeir standi sig vel í námi (Jón Gunnar Bernburg og Rannveig Þórisdóttir, 1997). 

Líklegra er að unglingum gangi vel í námi ef þeir eiga vini og félaga sem gengur vel í 

námi heldur en þeir sem eiga vini sem gengur verr í námi (Zettergren, 2003).  

Ástæður fyrir að stunda ekki nám eru ýmsar. Þær eru til að mynda að þurfa 

að sjá fyrir sér, þurfa að aðstoða fjölskylduna við að framfleyta sér, greiðsla 

húsaleigu eða námsörðugleikar eins og lesblinda. Ástæður fyrir brottfalli ungs fólks 

úr námi geta verið ýmsar, það getur misst áhugann, fundist það þurfa að vinna, 

fengið leiða á náminu, orðið fyrir einelti eða vantað vasapening (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2011). 

2.5.3 Atvinna 

Ungt fólk sem er í vinnu eða atvinnulaust upplifir frekar skort á stuðningi frá 

foreldrum sínum heldur en skólafólk á sama aldri. Skólafólk hefur meira aðhald og 

það fær frekar umhyggju og hlýju frá foreldrum. Ungt fólk í vinnu eða sem er 

atvinnulaust er líklegra til þess að hafa minna sjálfstraust, hafa engan til að tala við, 

eru frekar einmana, upplifa sig einskisverð og eiga erfiðara með að eignast vini 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). 

 Atvinnutekjur eftir aldursflokkum er ekki að finna á Hagstofu Íslands síðan 

frá árinu 2005 en þær eru birtar fyrir aldursflokkinn 16 til 24 ára og er meðaltal 

tekna sýnt í töflu 8 ásamt atvinnuþátttöku sama aldurshóps árið 2010. 

Tafla 8 Atvinnuþátttaka og tekjur ungs fólks á aldrinum 16-24 ára 

 16-24 ára 

Atvinnuþátttaka 62,1% 

Þar af í fullu starf 49,2% 

Þar af í hlutastarfi  50,8% 

Atvinnulausir 12,1% 

Árslaun 1.843.000 

Mánaðarlaun 154.000 

 (Hagstofan, 2006; 2011h).  

Íslensk rannsókn sem gerð var á 18 til 20 ára einstaklingum árið 2010 sýndi 51,1% 

atvinnuþátttöku hópsins en 22,3% voru atvinnulaus (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). 

Atvinnuleysi í september 2011 var 6,6% en ungt fólk á aldrinum 15 til 24 ára var 

15,44% allra á atvinnuleysisbótaskrá (Vinnumálastofnun, 2011a; 

Vinnumálastofnun, 2011b). Ungt fólk á aldrinum 18 til 24 ára sem þáðu 
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fjárhagsaðstoð sveitarfélaga voru 2.254 árið 2010. Algengast var að einhleypir 

barnlausir karlar þæðu aðstoð, voru þeir 1.030, en síst voru það einhleypir karlar 

með börn en þeir voru 11 (Hagstofa Íslands, 2011g).  

2.5.4 Stuðningur og tengsl 

Félagslegur stuðningur felst í því að deila tilfinningum sínum með vini eða tala við 

aðra um vandamál sín. Slíkur stuðningur hefur jákvæð áhrif á aðlögun og vellíðan 

(Runtz og Schallow, 1997). Ofbeldi/vanræksla getur haft þær afleiðingar að 

þolendur upplifi sig hafa, eða hafi í raun, lítinn félagslegan stuðning. Þá getur 

tengslamyndun haft áhrif á félagslega stöðu einstaklinga (Muller og Lemieux, 2000) 

eins og fjallað er um í kenningarhluta ritgerðarinnar. Stuðningur frá barnavernd 

getur talist til félagslegs stuðnings (Runtz og Schallow, 1997).  

 Af framhaldsskólanemum á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum 18 til 20 ára 

upplifa 5,3% drengja og 3,7% stúlkna að þau hafi engan til að tala við (Álfgeir Logi 

Kristjánsson o.fl., 2008). Sama á við 13% atvinnulausra og 10% af þeim sem vinna. 

Þá upplifa 21% atvinnulausra einmanaleika og eins er með 17% vinnandi fólks og 

14% ungs fólks í sérnámi. Hvað varðar foreldrastuðning upplifa 12% atvinnulausra 

og 10% þeirra sem stunda vinnu að foreldrar setji þeim reglur utan heimilisins en 

hlutfall þeirra sem stundar sérnám er 19% (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). 

2.5.5 Lífsvenjur og vímuefnaneysla 

Lífsstíll og viðhorf jafningja til vímuefna (Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar 

Bernburg, 2006) og tóbaksnotkunar (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Allegrante og Ásgeir R. Helgason , 2008) hefur áhrif á neyslumynstur 

ungs fólks (Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006). Vímuefnanotkun 

hefur breyst frá unglingsárum og nær hámarki milli 19 og 22 ára en fer svo 

minnkandi. Tóbaksnotkun nær einnig hámarki á þeim aldri ásamt notkun á örvandi 

efnum til að auka líkamlega eða vitsmunalega getu. Óhófleg drykkja og 

tilraunastarfsemi með vímuefni á sér stað á þessum aldri. Hluti hópsins þróar með 

sér áfengis- og/eða vímuefnasýki (Berk, 2007).  
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2.5.6 Tóbaksnotkun ungs fólks 

Þegar tóbaksnotkun ákveðinna hópa er skoðuð reyktu 21% framhaldsskólanema 

daglega árið 2007. Á meðal atvinnulausra á sama aldri var hlutfallið 64%, hjá 

vinnandi fólki 49% og hjá þeim sem stunduðu sérnám 19% (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2011). Rannsókn frá árinu 2003 sýndi að af 22 ára einstaklingum í Reykjavík reyktu 

31% daglega. Ólíklegra er að ungt fólk reyki ef það býr hjá báðum foreldrum eða 

hafa klárað framhaldsskólamenntun miðað við þá sem höfðu grunnskólamenntun 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Í töflu 9 má sjá tóbaksnotkun ungs fólks á 

Íslandi árið 2010.  

Tafla 9 Tóbaksnotkun ungs fólks árið 2010 

 15-19 ára  20-29 ára 

Daglegar reykingar 7,1% 14,2% 

Reykja stundum 4,2% 6,7% 

 (Hagstofa Íslands, 2011d) 

Tengsl eru á milli notkunar á vímuefnagjöfum. Þeir sem nota tóbak daglega eru 

líklegri til að neyta áfengis og það meira af því heldur en þeir sem reykja ekki. 

Dagleg tóbaksnotkun eykur einnig líkur á að prófa hassreykingar. Íslensk rannsókn 

sýndi að því yngri sem einstaklingarnir eru þegar þeir byrja tóbaksnotkun, því meiri 

líkur eru á að hafa prófað marijúana og harðari vímuefni við 22 ára aldur (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). 

2.5.7 Áfengisneysla ungs fólks 

Íslensk rannsókn skoðaði áfengisneyslu einstakra hópa á aldrinum 18 til 20 ára yfir 

30 daga tímabil. Þeir sem höfðu drukkið einu sinni eða oftar voru 71% framhalds-

skólanema, sama má segja um þá sem voru í sérnámi og vinnu en hlutfall 

atvinnulausra var 66% (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). Við 22 ára aldur hafa 54% 

drukkið 20 sinnum eða oftar á undangengnu ári samkvæmt rannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003). Aðeins 3% hafa ekki prófað að neyta áfengis.  

 Þeir sem bjuggu í foreldrahúsum neyttu frekar áfengis en þeir sem bjuggu 

með kærustu/kærasta. Þeir sem höfðu lokið framhaldsnámi neyttu minna magns í 

einu en þeir sem höfðu aðeins lokið grunnskólamenntun við 22 ára aldurinn 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). 
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 Þeir sem byrja í áfengisneyslu ungir eru líklegri til tóbaksnotkunar og neyslu 

harðari vímuefna við 22 ára aldurinn. Áfengisneysla ýtir undir að prófa 

hassreykingar (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). 

2.5.8 Kannabis- og önnur vímuefnaneysla ungs fólks 

Einstaklingar sem hafa eingöngu grunnskólamenntun við 22 ára aldur eru líklegri til 

neyslu harðari efna heldur en þeir sem hafa menntun á framhalds- eða háskólastigi 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Ungt fólk án atvinnu er líklegra til þess að 

hafa notað ólögleg fíkniefni og hafa farið í meðferð vegna áfengis- og/eða vímu-

efnanotkunar (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011).  

Þegar neyslumynstur ungs fólks á Íslandi er skoðað hafa töluvert fleiri 

prófað marijúana en hassreykingar. Þeir sem að hafa prófað hass einu sinni eða 

oftar um ævina eru 30% framhaldsskólanema, 46% atvinnulausra, 27% þeirra sem 

eru í vinnu og 13% af þeim sem eru í sérnámi (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). Við 22 

ára aldur hafa 22% prófað að reykja hass oftar en 10 sinnum. Minnkandi líkur eru á 

hassneyslu með meiri menntun (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003).  

Ungt fólk sem prófar hassreykingar snemma á lífsleiðinni er líklegra til að 

prófa marijúana og harðari vímuefni áður en það nær 22 ára aldri. Af þeim sem 

reyktu hass í fyrsta skiptið á aldrinum 18 til 22 ára höfðu 37% prófað amfetamín 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Þeir sem hafa prófað amfetamín einu sinni 

eða oftar um ævina eru 13%, 15% nemenda í sérnámi, 32% ungs fólks í vinnu og 

50% atvinnulausra (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). Amfetamínneysla eykst frá 17 til 

22 ára aldri um 10% og hafa 25% prófað amfetamín við 22 ára aldur. Þó neyta 22 

ára einstaklingar sjaldnar amfetamíns miðað við 17 ára sé tekið tillit til 

undangengins árs (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003).  

Kókaínneysla er líklegri til að koma síðar á lífsleiðinni heldur en mörg önnur 

sterkari vímuefni eins og amfetamín og sveppir. Í rannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) höfðu 20% prófað kókaín við 22 ára aldur og 93% 

þeirra höfðu prófað það eftir að þeir urðu 17 ára. Þeir sem búa hjá báðum 

foreldrum eru ólíklegri til að hafa prófað harðari efni eins og amfetamín, kókaín, 

sveppi eða e-pilluna heldur en þeir sem búa við annað fjölskylduform (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003).  



  

36 

2.6 Kenningar 

Hér verður fjallað um þær kenningar er tengjast rannsóknarefninu. Þrenns konar 

kenningar eru taldar til, lífsskeiða-, tengsla- og kerfiskenningar. Allar tengjast þær 

og sýna fram á áhrif umhverfisþátta, bæði í æsku og daglegu lífi, á félagslega stöðu 

einstaklingsins. Fleiri kenningar skýra frá þáttum sem hafa áhrif á félagslega stöðu 

einstaklings eins og kenningar um félagslegt taumhald og félagsnámskenningar en 

þær verða ekki teknar sérstaklega fyrir hér.  

2.6.1 Lífsskeiðakenningar 

Hér verður fjallað um kenningar er tengjast þeim tveimur lífsskeiðum þátttakenda 

er rannsóknin tekur til, unglingsárin 14 til 18 ára annars vegar og 18 til 23 ára hins 

vegar.  

Vísindin skipta unglingsárunum í þrjú tímabil en menn greinir á um hvenær 

hvert tímabil hefst og endar. Aldursflokkurinn 14 til 18 ára myndi falla undir mið-

unglingsár en 18 til 23 ára kallast ýmist síðunglingsár eða komandi fullorðinsár 

(emerging adulthood) (Lewy-Warren, 1996; Berk, 2007). 

2.6.1.1 Unglingar á aldrinum 14 til 18 ára 

Unglingsárin eru viðburðaríkur tími þar sem unglingurinn reynir að finna sjálfan sig 

og hlutverk sitt (Erikson, 1956). Unglingar eru jafnmisjafnir og þeir eru margir 

(Adams, 2000) en þeir eiga það sameiginlegt að taka stórt þroskaskref í lífinu undir 

mótandi áhrifum líffræðilegra og sálfélagslegra þátta auk áhrifa úr umhverfinu. 

Þeir þróa ný sambönd og taka meiri ábyrgð í lífinu sem getur valdið ákveðinni 

óvissu, efasemdum um eigin gildi og vonbrigðum. Undirliggjandi þættir ráða 

hvernig til tekst (Berk, 2007).  

Unglingurinn lifir í núinu og hefur lítinn áhuga á fortíð eða framtíð. Hann er 

meðvitaður um líkama sinn og kynferðislegar langanir. Á þessu stigi vill 

unglingurinn kanna líkamann og getu hans. Hann verður meðvitaður um útlit sitt 

og hverjir séu hrifnir af honum. Unglingurinn prófar sig áfram og á í stuttum 

samböndum þar sem hann lærir á nánd og kynnist sjálfum sér. Hann getur nýtt sér 

betur breytt hugsunarferli, er sjálfstæðari og þekkir orðið félagslegt umhverfi sitt 

betur. Í heildina litið eru þeir meðvitaðri um sjálfan sig en áður og færir í flestan 

sjó. Þegar miðunglingsstigi er lokið um 18 ára aldur er unglingurinn hæfur til að 
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takast á við verkefni síðunglingsstigs þar sem hann nýtir sér þessa sjálfsþekkingu í 

að takast á við framtíðina (Levy-Warren, 1996).  

Unglingsárunum geta fylgt ýmis ný vandamál eins og tilfinningaleg ókyrrð, 

félagslegir erfiðleikar, sjálfsvígshegðun, afbrotahegðun (Berk, 2007), þunglyndi, 

átraskanir, kvíði, þreyta og svefnerfiðleikar (Newman og Newman, 2008). 

Samfélagið á það til að horfa á það neikvæða hjá þessum hópi þar sem þessi 

hegðun var lítið þekkt á fyrri lífsskeiðum (Berk, 2007). 

2.6.1.2 Ungt fólk á aldrinum 18-23 ára 

Á þessum árum er einstaklingurinn að koma af unglingsaldri en hefur ekki en tekið 

á sig þá ábyrgð sem til telst að vera fullorðinn (Berk, 2007). Ungi einstaklingurinn 

setur reynslu unglingsáranna í samhengi og sjálfsmyndin skýrist. Hann hefur mótað 

sér skoðanir á hvernig hann vill haga lífinu og einstaklingshyggja víkur fyrir 

rökhyggju. Tímamót verða þegar flutt er úr foreldrahúsum og stofnað er til eigin 

heimilis. Við það þarf einstaklingurinn að treysta meira á sjálfan sig en áður og 

hann verður meðvitaðri um afleiðingar gjörða sinna (Lewy-Warren, 1996). 

Samkvæmt lífsskeiðakenningum Eriksons fer einstaklingurinn að byggja upp frekari 

félagsleg sambönd en ef hann hefur upplifað mikil vonbrigði á fyrri skeiðum reynist 

það erfitt og líkur eru á að hann verði félagslega einangraður (Erikson, 1998). 

2.6.2 Tengslakenningar 

Tengslakenningar lýsa þeirri þörf sem börn hafa fyrir náin tengsl við foreldra sína 

eða umönnunaraðila (Howe, Brandon, Hinings og Schofield, 1999). Tengslahegðun 

er líffræðilegt viðbragð þar sem börn leita til foreldra sinna eða umönnunaraðila 

eftir huggun þegar þau finna fyrir tilfinningalegu ójafnvægi eins og sársauka, ótta, 

kulda eða hungri (Glaser, 2000).  

Samband milli foreldra og unglings er mikilvægt í þroskaferli unglingsins. 

Börn sjá sig sjálf út frá því hvernig foreldrar skilgreina þau. Eftir því sem 

unglingurinn eldist reynir hann að mynda sér betur skoðun á því hvernig 

einstaklingur hann vill verða óháð skoðunum foreldra (Levy-Warren, 1996).  

Fræðimaðurinn John Bowlby fann út á fjórða og fimmta áratug síðustu 

aldar að börn sem eru aðskilin frá foreldrum sínum eða mæta miklu tilfinningalegu 

mótlæti geta átt við ýmsan hegðunar-, tilfinninga- og andlegan vanda að stríða. 
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Aðskilnaðurinn veldur tilfinningalegu álagi og streitu hjá börnum sem getur haft 

neikvæð áhrif á tilfinningalegan þroska (Bowlby, 1982). Þessi aðskilnaður á bæði 

við þegar foreldri er ekki á staðnum í landfræðilegum skilningi og einnig þegar 

foreldrar eru ekki til staðar andlega. Dæmi um það er þegar foreldri vanrækir 

barnið sitt eða beitir það tilfinningalegu/sálrænu ofbeldi (Howe, Brandon, Hinings 

og Schofield, 1999).  

Afleiðingar slíkra tengslarofa koma fram hjá börnum sem 

hegðunarerfiðleikar og þau leita að staðgengli í öðru fólki eða hlutum í leit að nánu 

sambandi (Howe, Brandon, Hinings og Schofield, 1999). Ef fólk upplifir ofbeldi í 

æsku gefur það því grunnhugmyndina að heimurinn sé hættulegur staður og það 

veldur því að það á erfiðara með að treysta öðrum (Muller og Lemineux, 2000). 

Neikvæðar afleiðingar eru þó ekki algildar. Þrátt fyrir tengslarof og erfiðar 

minningar ná margir góðri fótfestu í lífinu. Þarna koma inn í verndandi þættir eins 

og seigla (Howe, Brandon, Hinings og Schofield, 1999). En seigla er geta 

einstaklings til að mæta álagi án þess að brotna undan því (Zimmerman og 

Arunkumar, 1994). Sumum afleiðingum fer þó lítið fyrir eins og að gera lítið úr 

þörfinni fyrir náin tengsl, eiga í erfiðleikum með að mæta tilfinningalegum þörfum 

barna sinna, vera félagslega til baka, finnast maður ekki þurfa á stuðningi að halda 

eða að öðru fólki líki ekki við það. Einstaklingar sem upplifa tengslarof í æsku eiga 

oft í erfiðleikum með streitu og missa auðveldar stjórn á skapi sínu. Meiri líkur eru 

á að þeir misnoti áfengi og vímuefni til að forðast tilfinningar sínar eða kvíða sem 

tengjast félagslegum aðstæðum (Howe, Brandon, Hinings og Schofield, 1999). 

2.6.3 Kerfiskenningar 

Til er máltæki er segir „enginn er eyland“. Sú hugmyndafræði er einmitt undirstaða 

kerfiskenninga sem segja að hver einstaklingur verði fyrir áhrifum af mörgum 

þáttum úr umhverfinu. Þannig mótist einstaklingurinn ekki eingöngu af einum 

þætti eins og fjölskyldunni heldur hafi fleiri þættir áhrif sem séu hin ólíku kerfi sem 

einstaklingurinn er hluti af, eins og skólaumhverfið, vinir og aðrir þættir í lífi 

einstaklingsins (Bronfenbrenner, 1988; Payne, 2005).  

Kerfiskenningar Bronfenbrenners tala um fimm kerfi sem hafa áhrif á ein-

staklinginn. Kerfin kallar hann micro, meso, exo, macro og chrono. Þau lýsa hvernig 



  

39 

umhverfisþættir nær og fjær hafa áhrif á einstaklinginn og móta hann. Þau fara frá 

nærtækasta umhverfi mannsins, micro sem á við allra nánasta umhverfi mannsins 

eins og heimilið til macro sem á við fjarumhverfi mannsins eins og samfélagið í 

heild. Chrono-kerfið snýr að lífsreynslu einstaklingsins og hvernig hún getur mótað 

og breytt honum (Bronfenbrenner, 1988).  

Samkvæmt kerfiskenningunum er áhrifaríkasta leiðin til að ná tökum á 

vandamálum í lífi einstaklings að styrkja kerfið í kringum hann eða nýta 

fyrirliggjandi styrkleika sem skilar sér svo í betri heilsu og líðan. Ef einstaklingurinn 

glímir við fjölþátta vanda verður að taka honum í hverju kerfi fyrir sig svo hægt sé 

að ná tökum á honum. Þannig er hægt að hafa áhrif á kerfið í heild sem skilar sér í 

mótun einstaklingsins. (Payne, 2005). Barnavernd vinnur að þessari styrkingu í 

gegnum meginreglur starfsins samkvæmt 4. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 



  

40 

3 Aðferð 

Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum skiptast í í eigindlegar og megindlegar 

rannsóknir (Neuman, 2006). Við þessa rannsókn er notast við margprófunarsnið (e. 

triangulation) þar sem notast er við báðar rannsóknaraðferðir. Gerð var 

innihaldsgreining á gögnum Barnaverndar Kópavogs ásamt því að senda út 

spurningakönnun á úrtak. 

3.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Megindlegar rannsóknaraðferðir reyna að magnbinda félagslegan veruleika þar 

sem hann er settur fram í tölum. Rannsakandinn byrjar með kenningu sem hann 

reynir að sannprófa með gagnaöflun í formi kannana, greininga og tilrauna. Úrtök 

megindlegra rannsókna eru stór, öfugt við eigindlegar rannsóknir þar sem úrtökin 

eru smærri (Neuman, 2006). Þá byggist megindleg nálgun fyrst og fremst á því að 

finna meðaltöl, dreifingu hóps og hvernig hópar tengjast innbyrðis. Með því að 

notast við megindlegar aðferðir eykst ytra réttmæti rannsóknarinnar þar sem það 

eykur líkurnar á að hægt sé að yfirfæra rannsóknina á aðra hópa, en með 

eigindlegri aðferð væri það ekki hægt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Gagnlegt er að 

byrja á megindlegri rannsókn til að flokka þátttakendur og finna þannig 

viðmælendur fyrir eigindlega aðferð (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 

2003). Þær megindlegu rannsóknaraðferðir sem notast verður við eru 

innihaldsgreining gagna og spurningakönnun.  

Innihaldsgreining gagna er aðferð til að safna og greina texta. Rannsakandi 

notar hlutlausa og kerfisbundna aðferð til að fá tölfræðilega lýsingu á innihaldi 

textans. Með greiningunni getur rannsakandi borið saman innihald textans með 

megindlegum aðferðum eins og tölfræðilegri úrvinnslu (Neuman, 2006). 

Spurningakönnun hefur þann styrk að safna fjölbreyttum gögnum á 

skömmum tíma. Spurningakönnun er flókin rannsóknaraðferð þar sem gagnaöflun 

fer fram með spurningum. Auk þess að fá fram skoðanir fólks getur 

spurningakönnun veitt meðal annars upplýsingar um hegðun, líðan, bakgrunn, trú 

og viðhorf (Þorlákur Karlsson, 2003). 
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3.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir skiptast í nokkrar aðferðir. Í þessari rannsókn 

verður notast við opnar spurningar í spurningakönnun. Gagnaöflun með eigindlegri 

aðferð getur verið í þeim tilgangi að afla upplýsinga um upplifun fólks á 

veruleikanum. Áherslan er lögð á það að einstaklingurinn geti túlkað veruleikann út 

frá reynslu sinni, upplifunum og aðstæðum. Rannsakandinn reynir að skilja tilgang 

félagslegra atburða út frá upplifunum þátttakenda. Sá veruleiki getur verið 

breytilegur eftir hópum og frá einu tímabili til annars (Esterberg, 2002).  

Gögnin eru svo greind og fundin sameiginleg hugtök eða þemu hópa og 

einstaklinga og eru þau borin saman til þess að fá mynd af veruleika þeirra. Þannig 

byrja eigindlegir rannsakendur ekki með kenningu í byrjun rannsóknarinnar eins og 

í megindlegum rannsóknum heldur spretta þær úr gögnunum sjálfum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Helsti kostur aðferðarinnar fyrir þessa rannsókn er að 

sjónarmið þátttakenda kemst frekar til skila. Með því að bæta við eigindlegri 

aðferð er hægt að kafa djúpt í þau atriði sem eru talin mikilvæg (Esterberg, 2002).  

3.3 Úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar eru allir sem fæddir eru á árunum 1988 til 1992 sem 

Barnavernd Kópavogs hafði afskipti af á árunum 2005 til 2010.  

Notast var við markmiðsúrtak þar sem rannsakandi notar þekkingu sína á 

þýði til að velja úrtak sem er lýsandi fyrir þýðið. Þessi úrtaksaðferð er notuð þegar 

úrtak er ákveðinn hópur með sérkenni og þegar erfitt getur reynst að ná til úrtaks 

(Neuman, 2006).  

Miðað var við að aldur úrtaks í innihaldsgreiningu væri 14 til 18 ára og að 

afskiptum af þeim hafi lokið á árunum 2005 til 2010 en afskipti gátu hafa byrjað 

fyrr. Úrtakið var 177 einstaklingar.  

Þýði spurningalistakönnunar voru allir einstaklingar sem voru í úrtaki 

innihaldsgreiningar. Úrtakið voru allir þeir sem skráðir voru með símanúmer í 

símaskránni og voru auðkennanlegir þar með nafni og/eða heimilisfangi. Þessir 

einstaklingar eru nú á aldrinum 18 til 23 ára. Það eru því á bilinu eitt til níu ár síðan 

höfð voru afskipti af þeim af hálfu Barnaverndar Kópavogs. Spurningalistinn var 

sendur með tölvupósti til þátttakenda en netföng voru fengin með að hringja í 
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hvern og einn þátttakanda, kynna rannsóknina, fá uppgefið persónulegt netfang og 

leyfi til að senda honum spurningakönnun. Á töflu 10 má sjá hvernig úrtak 

innihaldsgreiningar skiptist niður. Úrtak spurningakönnunar er 78 einstaklingar.  

Tafla 10 Þátttakendur rannsóknarinnar 

Fjöldi sem spurningalistinn var sendur til  78 

Fjöldi þar sem símanúmer fundust ekki 61 

Fjöldi með óvirk símanúmer 9 

Fjöldi sem svaraði ekki í síma eftir fjórar tilraunir 23 

Fjöldi sem hafði ekki aðgang að tölvupósti 1 

Fjöldi sem vildi ekki heyra um hvað könnunin var 3 

Fjöldi látinna 2 

3.4 Innihaldsgreining gagna hjá Barnavernd Kópavogs 

Innihaldsgreining gagna var gerð hjá Barnavernd Kópavogs. Gögn Barnaverndar 

Kópavogs eru geymd í hugbúnaðarkerfinu Navison. Unnið var eftir innihalds-

greiningarlista (sjá fylgiskjal 1) og eftir fyrirfram ákveðnum afmörkunum. 

3.4.1 Afmarkanir 

Gerðar voru nokkrar afmarkanir fyrir innihaldsgreiningu gagna til að ná fram 

markhópi rannsóknarinnar. Afmarkanir voru gerðar í gagnakerfi Barnaverndar 

Kópavogs. Það geymir upplýsingar barnaverndarmála, bæði grunnupplýsingar og 

upplýsingar um afskipti. Kerfið býður upp á að gera töfluafmarkanir til að finna 

ákveðin mál eftir bakgrunnsbreytum. Mál voru afmörkuð frá dagsetningu, 1. janúar 

2005 til 31. desember 2010, og aldri sem þátttakendur eru á nú, 18 til 23 ára. Ekki 

var hægt að afmarka eftir fæðingarári þeirra. Því þurfti að taka handvirkt út 

einstaklinga fædda 1993 sem orðnir voru 18 ára og þá sem voru 23 ára fæddir 

1987. Eftir þessa afmörkun stóðu eftir um 260 mál sem átti að innihaldsgreina.  

Við nánari athugun mátti sjá að útiloka þurfti um 80 mál til viðbótar þar 

sem skráningum var ábótavant í gagnakerfi. Það virtust engin afskipti hafa verið af 

þessum börnum eða það lítil að ekki var hægt að innihaldsgreina gögnin eða ganga 

út frá því að börnin hafi vitað af afskiptunum. Skráð vinnsla í þessum málum var frá 
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einum degi upp í sex mánuði. Fyrir komu einstaka mál sem voru skráð virk í allt að 

þrjú ár en engin afskipti voru skráð.  

Möguleiki er að málin hafi verið rangt skráð en einnig voru lítil afskipti 

vegna þess að fjölskyldan hafði stutta dvöl í bæjarfélaginu. Ef skráð voru gögn í 

þessum málum var það eingöngu í formi eins viðtals eða símtals við foreldra eða 

beiðni til skóla um upplýsingar um barn. Eftir þær afmarkanir sem áður hafa verið 

nefndar voru eftir 177 mál sem voru innihaldsgreind.  

3.4.2 Takmarkanir 

Nokkrar takmarkanir voru á rannsókninni sem geta haft áhrif á niðurstöður. Inni-

haldsgreining byggist á skráðum upplýsingum úr gagnakerfi sem geta verið 

ófullnægjandi. Skráningarkerfi Barnaverndar Kópavogs var tekið í notkun árið 2005. 

Áætla má að innleiðing hafi tekið sinn tíma fram á rannsóknartímabil sem getur 

haft áhrif á gögnin. Starfsmenn eru misfljótir að tileinka sér ný kerfi sem getur haft 

áhrif á nákvæmni skráninga. Ákveðin skekkja getur því hafa verið á 

innihaldsgreiningu gagna og því sem raunverulega átti sér stað. 

 Innihaldsgreining byggist á skráningu í gagnakerfi og kemur því ekki fram 

hversu gróft brotið er á börnunum eða hvort barnið sé þolandi eða gerandi. Þá er 

ekki skráð ef barn eða foreldri á við geðrænan vanda að stríða sem getur haft áhrif 

á félagslega stöðu. Þá kemur ekki fram af hverju barn hætti í úrræði, það er hvort 

barnið sé látið hætta, barn hætti sjálft eða úrræði hafi verið lokað. Árangur af 

úrræði er ekki skráður sérstaklega. Þá sýnir innihaldsgreining ekki þróun 

félagslegrar stöðu eða þann stuðning sem þátttakendur upplifðu sig hafa við 

upphaf og lok afskipta.  

3.5 Spurningakönnun  

Sendir voru út spurningalistar sem einn liður í gagnaöflun. Haft var samband við 

þátttakendur símleiðis en símanúmer voru fundin út með því að finna 

þátttakendur í þjóðskrá og fá þar heimilisföng þeirra. Þátttakendum var síðan flett 

upp á heimasíðunni www.ja.is þar sem stuðst var við fullt nafn þeirra og 

heimilisföng. Ekki voru allir skráðir með símanúmer. Þátttakendum var kynnt 

könnunin símleiðis og netföng þeirra fengin. Spurningakönnunin var send út í 

gegnum kannanakerfi háskólanema. Nafnleyndar var gætt í könnuninni en 

http://www.ja.is/


  

44 

þátttakendur settu inn kóða í lok könnunar sem notaður var til að bera svör þeirra 

við innihaldsgreiningarlista. Gögnin voru að lokum keyrð í gegnum tölfræðiforritið 

SPSS þar sem niðurstöður voru sannreyndar.  

3.6 Mælitækið 

Listi innihaldsgreiningar og spurningalisti (sjá fylgiskjöl) eru báðir hannaðir af rann-

sakanda. Listi innihaldsgreiningar var forprófaður á fimmtán málum í gagnaskrá en 

hann tók örlitlum breytingum í samræmi við skráningarkerfi í gagnagrunni. 

Greiningin var færð handvirkt á pappír en síðar slegin inn í tölfræðiforritið SPSS. 

Spurningalistinn var forprófaður af tveimur barnaverndarstarfsmönnum, tveimur 

nemendum í starfsréttindanámi í félagsráðgjöf og einum óháðum aðila. 

Spurningalistinn var sendur á fyrstu tíu þátttakendurna og var þá séð að einfalda 

þyrfti kóðun þar sem þátttakendur settu aðeins inn hluta kóðans. Spurningalistinn 

var settur inn í könnunarforrit hjá kannanakerfi háskólanema. Niðurstöður voru 

fluttar í tölfræðiforritið SPSS. Þeir 40 spurningalistar þar sem þátttakendur slógu 

inn réttan kóða voru settir saman við þá innihaldsgreiningu sem átti við hvern 

þátttakenda. 

3.7 Úrvinnsla gagna 

Tölfræðiforritið SPSS var notað til að greina niðurstöður úr innihaldsgreiningu og 

lokuðum spurningum spurningalistans. Til að sjá tíðni og skoða tengsl milli breytna 

var notast við lýsandi tölfræði. Reiknuð var fylgni og gerð kí-kvaðrat-

marktektarpróf til að skoða tengsl milli breytna og hópa. Notast var við alfa-

stuðulinn 0,05 við tölfræðilega úrvinnslu en þá er 95% vissa um að munur sé til 

staðar í þýðinu.  

3.8 Siðferðilegir þættir 

Sótt var um aðgang að gagnakerfi hjá Barnaverndarnefnd Kópavogs; hann var 

veittur þann 12. maí 2011. Rannsóknin hefur einnig leyfi Persónuverndar vegna 

vinnslu persónuupplýsinga sbr. VI. kafla laga nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga og sbr. 4. gr. reglna nr. 712/2008. Leyfið var gefið út 6. 

júlí 2011, númer S5416/2011/HGK/--. Einnig var send inn tilkynning til 

Persónuverndar sbr. 5. gr. reglna nr. 712/2008 um tilkynningarskyldu og 

leyfisskylda vinnslu persónuuplýsinga, númer 2011060716AMK/. Skrifaði 
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rannsakandi einnig undir þagnarskylduyfirlýsingu og trúnaðaryfirlýsingu hjá 

Barnavernd Kópavogs um að hlíta skilmálum Persónuverndar sem koma fram í 

fyrrnefndu leyfi.  

 Leyfi Persónuverndar var bæði til að safna gögnum og einnig til að 

samkeyra upplýsingar úr innihaldsgreiningu og spurningalista. 

 Rannsakandi var meðvitaður um tengsl sín við Barnavernd Kópavogs og var 

hlutleysi gætt í vinnslu rannsóknarinnar.  

 Það má líta á það sem siðferðislegt spursmál þegar hringt er í fyrrum 

notendur barnaverndar og þeir beðnir um að rifja upp afskipti. Bæði gátu afskipti 

barnaverndar verið nokkuð sem þátttakendur vildu hafa sagt skilið við og 

símhringing gæti vakið upp neikvæðar minningar. Annar möguleiki var að 

þátttakendur hafi ekki vitað af afskiptunum eins og var í tveimur tilfellum þar sem 

að þátttakendur sögðust ekki vita neinna afskipta af sér. Rannsókn Elisabeth Larsen 

(2011) leiddi í ljós að foreldrar segja ekki alltaf börnum sínum frá því að höfð séu af 

þeim barnaverndarafskipti. En sú rannsókn átti þó við yngri börn en þátttakendur 

þessarar rannsóknar eru. Það er þó réttur barna að láta í ljós skoðanir á því sem 

þau varða (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Þeir tveir sem sögðust ekki kannast við afskiptin í gegnum síma vildu fá 

sendan spurningalistann samt sem áður. Allir sem heyrðu um hvað rannsóknin var 

tóku vel í að taka þátt og vildu fá sendan spurningalista. Spurningalistinn var 

sendur á tölvupósti þar sem viðtakandi var titlaður sem „Virðulegi þátttakandi“ og 

komu nöfn þátttakenda hvergi fram, hvorki í tölvupósti né á spurningalista. 

Hverjum og einum þátttakanda var sendur sérstakur tölvupóstur og gátu 

þátttakendur því ekki komist að því hverjir hinir voru.  

 Nafnleynd og trúnaðar var heitið og gætt í rannsókninni. Svör eiga að vera 

órekjanleg. Svarendur spurningalista settu inn tilbúinn kóða sem passaði við inni-

haldsgreiningu hvers og eins þannig að hægt væri að rekja saman gögnin. 

Þátttakendum var gert grein fyrir bæði símleiðis og við skráningu kóðans í 

spurningakönnun að hann yrði ekki notaður til að rekja einstaka spurningar til 

þátttakenda. Kóðinn endurspeglaði ekki persónuupplýsingar og gátu því aðrir en 

rannsakandi ekki rakið hann. 

 Öllum gögnum rannsóknarinnar verður eytt í janúar 2012 eins og kynnt 

hefur verið til Persónuverndar.   
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður eru bæði eigindlegar og megindlegar. Megindlegum niðurstöðum er 

skipt upp í fjóra þætti en eigindlegar niðurstöður voru greindar í sex þemu. Fyrst 

eru niðurstöður birtar úr megindlegum þætti en eigindlegar niðurstöður koma að 

þeim loknum.  

4.1 Úrtakshlutföll 

Nokkuð jöfn kynjaskipting var á úrtaki innihaldsgreiningar og spurningakönnunar. 

Eins og sjá má á töflu 11.  

Tafla 11 Úrtak rannsóknar 

Innihaldsgreining Spurningakönnun 

Drengir Stúlkur Karlar Konur 

48,8% 51,2% 48,0% 52,0% 

n=86 n=91 n=24 n=26 

Heildarúrtak: n=177 Heildarúrtak: n=53 

Í spurningakönnun gáfu þrír ekki upp kyn sitt sem skýrir mun á heildarúrtaki og 

samanlögðum fjölda karla og kvenna.  

4.2 Megindlegar niðurstöður 

Niðurstöðum er skipt upp í nokkra þætti. Fyrst er það bakgrunnur þátttakenda sem 

er fenginn úr innihaldsgreiningu gagna hjá Barnavernd Kópavogs. Bakgrunnur felst 

meðal annars í aldri, kyni, ástæðum og lengd afskipta, þeim úrræðum og þjónustu 

sem þátttakendur og fjölskyldur þeirra fengu og öðrum þáttum sem geta haft áhrif 

á félagslega stöðu ungs fólks samkvæmt kenningarlegum grunni sem skýrt var frá í 

fræðilegri umfjöllun. Einnig eru nokkrir þættir teknir úr spurningakönnun sem snýr 

að bakgrunni.  

Niðurstöðum úr megindlegum hluta spurningakönnunar er skipt upp í þrjá 

hluta eftir rannsóknarspurningum: félagslega stöðu, viðhorf til afskipta 

Barnaverndar Kópavogs og upplifun á stuðningi nú.  

Stærsti þátturinn er félagsleg staða. Hann skiptist upp í nokkra undirþætti 

sem byggðir voru upp með spurningasettum í útsendum spurningalista. 

Undirþættirnir eru menntun, atvinna, lífsvenjur, fjölskylduhagir, tekjur og 

húsnæðisaðstæður.  
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Viðhorf til afskipta Barnaverndar Kópavogs skiptist í tvo undirþætti sem 

byggðir voru upp af spurningasettum úr spurningakönnun. Spurningarnar voru 

bæði opnar og lokaðar. Undirþættirnir eru reynsla af úrræðum og upplifun afskipta 

Barnaverndar Kópavogs.  

Þriðji þátturinn er stuðningur nú. Hann hefur enga undirþætti en er 

byggður upp af spurningasettum sem skoðuðu upplifun þátttakenda af þeim 

stuðningi sem þeir fá frá núverandi umhverfi.  

4.2.1 Bakgrunnur þátttakenda 

4.2.1.1 Aldur 

Aldursdreifing var sérstaklega skoðuð í spurningakönnun en ekki 

innihaldsgreiningu. Aldursdreifing (n=50) var þannig að flestir voru 22 ára (n=13) 

eins og sjá má á mynd 1. Tveir voru 23 ára en þeir voru báðir karlkyns. Annars var 

nokkuð jafnt hlutfall milli kynja en sá munur sem mældist var ekki marktækur, 

p0,05.  

Mynd 1 Aldursdreifing þátttakenda spurningakönnunar  

 

Mælingar á aldri þátttakenda við upphaf afskipta Barnaverndar Kópavogs 

voru gerðar með innihaldsgreiningu. Aldur þegar afskipti hófust var á bilinu 7 til 17 

ára, hjá tveimur hófust afskipti við 1 árs og 4 ára aldur. Algengast var að afskiptin 

hæfust við 14 ára aldur (n=32) eða í 18,1% tilfella. Í 65,5% tilfella hófust afskipti 

þegar börnin voru á aldrinum 13 til 17 ára. Því eldri sem börnin urðu, því meiri líkur 

voru á að afskiptum væri lokið. Þannig var algengast að afskiptum af barni hefði 

lokið um 18 ára aldur (n=54) eða hjá 27,8% en því næst 17 ára (n=53) eða hjá 

27,3%. Hjá þremur voru afskipti til 19 ára en hjá einum til 20 ára.  
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4.2.1.2 Búseta við upphaf og lok afskipta  

Skoðað var með innihaldsgreiningu hjá hverjum barnið bjó bæði í upphafi (n=160) 

og við lok afskipta (n=158). Þessi atriði eru ekki aðgreind með skipulagðri skráningu 

þannig að styðjast þurfti við dagála til að skrá þessa þætti. Ekki var hægt að greina 

þessa þætti í öllum tilfellum. Í einhverjum tilfellum bjó barn ekki á sama stað við 

upphaf og lok afskipta. Ástæða þess var ekki greind sérstaklega.  

Mynd 2 Búseta barns 

 

Algengast var að barn byggi hjá einstæðri móður bæði við upphaf máls 

(n=90) og við lok máls (n=79). Næstalgengast var að barn byggi hjá kynforeldrum 

(n=44). Börn bjuggu sjaldnast hjá ættingjum (n=2). Börn sem bjuggu hjá 

fósturforeldrum (n=2) voru í fóstri hjá ættingjum.  

Kynjamunur var á búsetu barna bæði við upphaf og lok máls. Við upphaf 

máls bjuggu 35% stúlkna (n=7) hjá kynforeldrum en 16,7% drengja (n=2). Einn 

drengur en engin stúlka bjuggu hjá ættingjum. Að öðru leyti var kynjahlutfall 

nokkuð jafnt á búsetu við upphaf máls. Við lok máls bjuggu 36,8% stúlkna (n=7) hjá 

kynforeldrum en sama hlutfall drengja og áður. Engin stúlka bjó hjá 

fósturforeldrum en 8,3% drengja (n=1). Þeir sem bjuggu annars staðar voru 10,5% 

stúlkna (n=2) og 16,7% drengja (n=2). Þessi munur var þó ekki marktækur, p0,05. 

Þeir sem bjuggu við aðrar aðstæður en birtast í töflu bjuggu hjá vinum, á 

sambýlum, hjá kærasta/kærustu, á eigin vegum, einn var í fangelsi, einn var 

heimilislaus og einn á geðdeild. 
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4.2.1.3 Tilkynningar  

Tilkynningar (n=352) voru greindar með innihaldsgreiningu. Misjafnt var hversu oft 

tilkynnt var um hvert barn en algengast var að það væri þrisvar (n=32). Fjöldi 

tilkynninga á hvert barn var á bilinu ein til 24 en um eitt barn var tilkynnt 27 

sinnum, eitt 34 sinnum og eitt 43. Lögreglan tilkynnti oftast eins og sjá má á mynd 

3.  

Mynd 3 Tilkynnendur 

 

Þegar annar tilkynnti kom það frá 15 mismunandi aðilum, meðal annarra 

Stígamótum, fjölskylduvinum, tollgæslunni, fósturforeldrum, Stuðlum, 

Fjölskylduþjónustu kirkjunnar, félagsmiðstöð og öðrum stöðum sem vinna með 

börnum. 

 Mismunandi var eftir kynjum hver tilkynnti, munurinn var þó ekki 

marktækur, p0,05. Lögreglan tilkynnti í tilfelli 84,5% drengja (n=71) og 73,3% 

stúlkna (n=66). Skóli tilkynnti í tilfellum 25% drengja (n=21) og hjá 32,2% stúlkna 

(n=29) . Jafnt kynjahlutfall var þegar foreldri með forsjá tilkynnti en þegar foreldri 

án forsjár tilkynnti var það í tilfellum 2,4% drengja (n= 2) og 4,4% stúlkna (n=4). 
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Jafnt kynjahlutfall var þegar nágranni tilkynnti. Leituðu 1,2% drengja (n=1) og 4,4% 

stúlkna (n=4) sjálf til barnaverndar. Ættingjar tilkynntu í tilfellum 11,9% drengja 

(n=10) og 18,9% stúlkna (n=17). Heilbrigðiskerfið tilkynnti í tilfellum 13,1% drengja 

(n=11) og 20% stúlkna (n=18). Önnur barnaverndarstofnun eða félagsþjónusta 

tilkynnti í tilfellum 7,1% drengja (n=6) og 13,3% stúlkna (n=12). Aðrir tilkynntu í 

tilfellum 9,5% drengja (n=8) og 17,8% stúlkna (n=16).  

4.2.1.4 Ástæður afskipta 

Ástæður afskipta voru mældar út frá tilkynningum sem greindar voru með inni-

haldsgreiningu. Ástæður afskipta dreifðust milli allra þátta sem hægt er að tilkynna 

um en þó ójafnt. Algengustu ástæður afskipta voru afbrot barns (n=90), vanræksla 

varðandi umsjón og eftirlit (n=76) og neysla barns á vímuefnum (n=66). Síst var 

tilkynnt um vanrækslu varðandi nám (n=3) eins og sjá má á mynd 4. 

Mynd 4 Ástæður afskipta 

 Nokkuð jafnt kynjahlutfall var á ástæðum afskipta. Fjórir þættir greindu sig 

þar frá: afbrot barns, barn beitir ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og vanræksla á 

umsjón og eftirliti. Frekar var tilkynnt um að stúlkur (n=45) en drengir (n=30) yrðu 

fyrir vanrækslu á umsjón og eftirliti. Drengir (n=18) voru frekar tilkynntir vegna 
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beitingu ofbeldis en stúlkur (n=3). Einnig var frekar tilkynnt um afbrot drengja 

(n=53) en stúlkna (n=35). Oftar var tilkynnt um að stúlkur (n=33) hefðu orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi en drengir (n=7). Þennan mun má sjá á mynd 5. 

Mynd 5 Ástæður afskipta eftir kyni 

 

Marktækur kynjamunur var á nokkrum ástæðum afskipta, það er kynferðislegu 

ofbeldi (p=0,000), afbroti barns (p=0,002) og ofbeldisbeitingu barns (p=0,000). 

Annar munur var ekki marktækur, p0,05.  

Mælt var með innihaldsgreiningu hvort könnun hefði leitt í ljós frekari 

ástæður til afskipta. Þetta var ekki sérstaklega skráð en mátti greina af skráningum 

tilkynninga og úr dagálum ef frekari ástæður komu upp á meðan afskipti voru 

hvort sem það var á könnunarstigi máls eða eftir að afskipti voru hafin. Ekki komu 

upp frekari ástæður varðandi líkamlega vanrækslu, vanrækslu varðandi nám eða 

afbrot barns en aðrar ástæður komu í ljós, þó mismikið. Langalgengast var að upp 

kæmist um erfiðleika barns í skóla eftir að mál barns kom til skoðunar hjá 
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Barnavernd Kópavogs (n=20) eða 11,3%. Þar á eftir var það kynferðislegt ofbeldi 

(n=7) eða 4%. Aðrar ástæður voru frá 0,6 til 3,4%.  

Erfiðleikar barns í skóla komu upp hjá 7,1% drengja (n=6) og 15,6% stúlkna 

(n=14) en munurinn var ekki marktækur, p0,05. Annar kynjamunur var lítill og 

ekki marktækur, p0,05.  

 Mælt var með innihaldsgreiningu hversu lengi afskipti voru höfð eftir árum 

og/eða mánuðum. Algengast eða í 5,6% tilfella voru afskipti í átta (n=10) eða tíu 

(n=10) mánuði. Dreifingin var þó nokkuð jöfn allt frá einum mánuði upp í níu ár og 

níu mánuði. Afskipti voru af einu barni í 17 ár en það var í varanlegu fóstri.  

4.2.1.5 Samvinna 

Samvinna milli barnaverndarstarfsmanna annars vegar og barna og foreldra hins 

vegar er ekki skráð sérstaklega í skráningarkerfi barnaverndar. Nokkrir þættir inni-

haldsgreiningar mældu samvinnu. Greint var úr dagálum hvort foreldri eða barn 

hafnaði úrræði sem barnavernd lagði til. Þar sem þetta atriði er ekki skráð 

sérstaklega er mögulegt að þessi tala sé í raun hærri. Í 3,4% tilfella var skráð að 

foreldri (n=6) hefði hafnað úrræði eða úrræðum. Í 9,6% tilvika afþakkaði barn 

(n=17) úrræði eða úrræðum. Af þeim voru 13,1% drengir (n=11) og 6,7% stúlkur 

(n=6) en munurinn reyndist ekki marktækur, p0,05. 

 Innihaldsgreining mældi að í 85,9% tilfella ræddi starfsmaður barnaverndar 

við barnið en í 13,6% tilfella voru ekki höfð bein samskipti við barn. Á mynd 6 má 

sjá hversu oft voru bein samskipti höfð við börnin. Fengu 13,6 % (n=24) barna 

talsmann.  

Mynd 6 Samskipti við barn 

 

Starfsmaður barnaverndar ræddi við 90% stúlkna (n=81) og 81% drengja (n=68). 

Munurinn var ekki marktækur, p0,05. 
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 Innihaldsgreining mældi hvort áætlun um meðferð máls hefði verið gerð og 

samþykkt með undirritun fjölskyldu. Í flestum tilfellum var hún ekki gerð. Í 14,7% 

tilfella var áætlun gerð en þar af í 12,4% tilfella var ekki séð hvort hún væri 

samþykkt.  

Mynd 7 Áætlun um meðferð máls 

 

4.2.1.6 Þjónusta og úrræði 

Innihaldsgreining mældi hluta þeirrar þjónustu sem barnavernd veitti. Var þar 

leitað eftir fjórum þáttum sem sjá má á mynd 8. Þessi þjónusta er veitt af 

starfsmönnum barnaverndar. Algengt var að foreldrar fengju uppeldisráðgjöf og 

var það í tilfellum 75% drengja (n=62) og 81,1% stúlkna (n=73). Engin þjónusta var 

veitt í tilfellum 14,3% drengja (n=12) og 6,7% stúlkna (n=6). Annar kynjamunur var 

nokkuð jafn en enginn kynjamunur var marktækur, p0,05.  

Mynd 8 Veitt þjónusta hjá Barnavernd Kópavogs 

 

Mælt var með innihaldsgreiningu hvernig úrræði voru nýtt. Skráð var nýting 

á hverju fósturúrræði fyrir sig, það er styrkt, tímabundið og varanlegt fóstur, en 

það var tekið saman í eitt úrræði á mynd 9. Tímabundið fóstur var nýtt mest eða í 

17,5% tilfella, styrkt fóstur var nýtt í 1,7% tilfella en varanlegt fóstur í 5,6% tilfella. 

Meðferðarheimili er einn flokkur á mynd 9 en nýting á hverju meðferðarheimili 
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fyrir sig var skráð. Götusmiðjan var oftast nýtt af meðferðarheimilum eða í 11,9% 

tilfella, önnur meðferðarheimili voru nýtt í 1,7 til 3,4% tilfella. Tvö úrræði Stuðla 

voru sett saman á mynd 9, það er neyðarvistun og meðferðar- og greiningarvistun. 

Neyðarvistun var oftar nýtt af þeim tveimur eða í 16,9% tilfella á móti 12,4%.  

Mynd 9 Nýting úrræða af notendum Barnaverndar Kópavogs 

 

Viðtöl/meðferð hjá sérfræðingi og ráðgjafa barnaverndar voru mest nýttu 

úrræðin. Þeir sérfræðingar sem börnin fóru til voru félagsráðgjafar, geðlæknar og 

sálfræðingar. Ráðgjafar barnaverndar voru þeir starfsmenn sem höfðu umsjón með 

afskiptum barns hverju sinni.  

Önnur úrræði voru að stærstum hluta sveitadvöl en einnig söngnám, reið-

námskeið, fangelsi, Stígamót, fjölskylduráðgjöf, hópstarf, líkamsrækt, liðveisla, 

sjálfsstyrkingarnámskeið, sumarbúðir, félagslegt húsnæði og meðferðarúrræðið 

Vogur.  
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Nýting á úrræðum var nokkuð jöfn eftir kynjahlutföllum en þó mátti greina 

mun á nokkrum úrræðum. Tvö meðferðarúrræði voru kynbundin og því á kynja-

mismunur þar sér rökréttar skýringar. Á meðferðar- og greiningardeild Stuðla 

15,5% drengja (n=13) og 10% stúlkna (n=9). Þeir sem nýttu neyðarvistun voru 

22,6% drengja (n=19) og 12,2% stúlkna (n=11). Þá fengu 10,7% drengja (n=9) 

stuðningsfjölskyldu á móti 4,4% stúlkna (n=4). Fóru 4,4% drengja (n=4) og 1,1% 

stúlkna (n=1) í Unglingasmiðjuna. Viðtöl/meðferð hjá sérfræðingi var meira nýtt af 

stúlkum (n=22), í 26,7% tilfella, en drengjum (n=21) í 25% tilfella. Vistheimili var 

nýtt af 16,7% stúlkna (n=15) og 11,9% drengja (n=10). Nýttu 29,8 % drengja (n=25) 

barna- og unglingageðdeild á móti 17,8% stúlkna (n=16). Fjölsmiðjuna nýttu 9,5% 

drengja (n=8) á móti 3,3% stúlkna (n=3). Kynjamunur á fyrrgreindum atriðum var 

ekki marktækur, p0,05. Barnahús nýttu 4,8% drengja (n=4) á móti 28,9% stúlkna 

(n=26) og var sá munur marktækur, p=0,000. 

4.2.2 Félagsleg staða 

Félagsleg staða var skoðuð hjá þátttakendum spurningakönnunar. Þeir eru á 

aldrinum 18 til 23 ára eins og kom fram áður. Félagslega staða var metin með 

spurningasettum sem greinast í nokkra þætti og verður farið í hvern og einn hér á 

eftir.  

4.2.2.1 Húsnæðisaðstæður 

Mælt var í spurningakönnun hvernig húsnæðisaðstæður þátttakenda væru (n=49). 

Spurningin var lokuð með svarmöguleikum sem birtast í súluriti á mynd 10. Flestir 

bjuggu í foreldrahúsum (n=23). Þeir sem bjuggu við aðrar aðstæður bjuggu hjá 

kærasta/kærustu, á áfangaheimili eða á heimavist. Nokkuð jafnt kynjahlutfall er á 

milli flokka en einn einstaklingur býr í félaglegu húsnæði og er það kona. 

Kynjamunur er ekki marktækur, p0,05. 
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Mynd 10 Húsnæðisaðstæður þátttakenda spurningakönnunar 

 

Hægt var að velja svarmöguleikann annað í lokaðri spurningu en möguleiki var á að 

skýra nánar frá því í hverju það fælist með athugasemd. Þeir sem svöruðu sögðust 

búa á áfangaheimili, á heimavist og hjá ættingjum kærasta.  

4.2.2.2 Fjölskylduhagir 

Spurt var um hjúskaparstöðu (n=49) í spurningakönnun. Spurningin var lokuð með 

svarmöguleikum sem birtast í súluriti á mynd 11. Stærstur hluti er í sambandi eða 

49%. Þar af eru 56% kvenna (n=14) og 41,7% karla (n=10). Voru 8% kvenna (n=2) 

einstæðar mæður en enginn karl er einstæður faðir. Eru eru 36% kvenna 

einhleypar (n=9) og 58,3% karla (n=14). Þessi kynjamunur er ekki marktækur, 

p0,05. 
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Mynd 11 Hjúskaparstaða 

 

Af þeim sem voru í sambandi (n=27) höfðu flestir verið það í um eitt til tvö ár 

(n=15). Þar af voru 73,3% kvenna (n=11) og 33,4% karla (n=4). Þeir sem höfðu verið 

lengst í sambandi (n=2) voru 16,7% karla (n=2) sem höfðu verið í sambandi í sex ár. 

Lengsta samband konu (n=1) var fimm ár.  

Spurt var um í spurningakönnun hversu mörg börn (n=27) þátttakendur 

ættu, á hvaða aldri þau væru (n=10) og hversu mörg stjúpbörn (n=52) þau ættu. 

Spurningarnar voru hálfopnar þar sem viðkomandi gat slegið inn viðeigandi tölu. 

Fjöldi barna birtist í súluriti á mynd 12. Alls áttu 22 þátttakendur börn en enginn 

átti stjúpbarn. Ekki var skoðað hvort þátttakendur ættu börn með öðrum 

þátttakendum og er því ekki hægt að útiloka að einhver börn séu tvítalin.  

Mynd 12 Barnafjöldi 

 

Kvenkyns þátttakendur áttu 14 barnanna en karlkyns 8. Þeir sem áttu 6 börn voru 

báðir karlkyns. Kynjamunur var ekki marktækur, p0,05. Flestir sem áttu börn voru 
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22 ára (n=11). Flestir þeirra sem áttu börn höfðu lokið grunnskólamenntun (n=13) 

en því hærri menntunarstig sem þátttakendur höfðu lokið því færri börn áttu þeir 

en sá munur var ekki marktækur, p0,05. Sjö foreldrar höfðu lokið stúdentsprófi og 

þrír iðnmenntun. Börn þeirra voru á aldrinum núll til tveggja ára (n=10).  

 Spurt var um fjölda annarra fullorðinna einstaklinga á heimili (n=37) í 

spurningakönnun. Spurningin var hálfopin þar sem viðkomandi einstaklingur gat 

svarað með tölu að eigin vali. Niðurstöður má sjá á súluriti á mynd 13.  

Mynd 13 Fjöldi fullorðinna á heimili 

 

Þar sem þrír til sex fullorðnir voru á heimili bjuggu einstaklingarnir hjá foreldrum 

eða ættingjum. Þar sem tveir fullorðnir voru í heimili bjuggu 33,3% í leiguhúsnæði 

(n=4) og 45% hjá foreldrum eða ættingjum (n=9). Þar sem einn fullorðinn var á 

heimili bjuggu einstaklingarnir í leiguhúsnæði, eigin húsnæði eða hjá foreldrum 

eða ættingjum. Þeir sem skráðu að enginn fullorðinn byggi á heimilinu bjuggu 

ýmist í leiguhúsnæði, eigin húsnæði eða í félagslegu húsnæði.  

4.2.2.3 Menntun 

Spurt var um menntun (n=50) í spurningakönnun. Spurningin var lokuð með svar-

möguleikum sem birtast í súluriti á mynd 14. Þó var hægt að velja annað ef 

menntun væri önnur en svarmöguleikar gáfu upp. Flestir höfðu aðeins lokið 

grunnskóla en færri stúdentsprófi eða iðnmenntun. Í annarri spurningu var spurt 

um menntun í árum (n=49) þar sem þátttakendur gátu slegið inn valfrjálsa tölu fyrir 

þau ár sem þeir höfðu menntað sig. Einstaklingarnir höfðu verið í skóla frá 10 upp í 

17 ár. En einn hafði verið í skóla í 7 ár. Algengast var að menntun í árum væri 13-15 

ár eða 63,2% (n=31). Einn skráði að hafa lokið grunnskóla en ekki klárað 

samræmdu prófin, möguleiki er á að slíkt eigi við í fleiri tilfellum.  
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Mynd 14 : Menntun úrtaks 

 

Önnur menntun sem þátttakendur höfðu var einkaflugmannspróf og leiðtoga-

þjálfun á vegum kirkju.  

4.2.2.4 Atvinna 

Spurningakönnun mældi starfshlutfall (n=52) og fann út hver atvinna þátttakenda 

væri (n=32). Spurningin var lokuð með svarmöguleikum sem birtast í súluriti á 

mynd 15. 

Mynd 15 Starfshlutfall þátttakenda spurningakönnunar 

 

Af þeim sem ekki eru í starfi eru 61,5% konur (n=16) og 38,5% karlar (n=10) en 

kynjamunur er ekki marktækur, p0,05.  

Þátttakendur sinntu ýmsum störfum eins og afgreiðslustörfum, 

sendlastörfum, áskriftarsölu, pípulögnum, rafvirkjun, bílastæðastjórnun, 

tækniaðstoð, öryggisgæslu, lagerstörfum, húsvörslu, ræstingum, sjómennsku og 

dæmatímakennslu í háskóla, önnur störf eru bílstjóri, stuðningsfulltrúi, skólaliði, 

starfsmaður í ferðaþjónustu, á veitingastað eða á vinnusetri. 
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4.2.2.5 Tekjur 

Spurningakönnun mældi bæði mánaðartekjur einstaklinga (n=47) og fjölskyldunnar 

í heild (n=38). Spurningin var lokuð með svarmöguleikum sem birtast í súluriti á 

mynd 16.  

Mynd 16 Mánaðartekjur einstaklinga og fjölskyldunnar í heild 

 

Sá einstaklingur sem hafði hæstu tekjurnar hafði iðnmenntun. Þeir þrír 

einstaklingar sem voru hæst launaðir voru allir karlkyns.  

Spurningakönnunin mældi einnig hvaðan tekjur einstaklinganna koma 

(n=46). Spurningin var lokuð spurning með svarmöguleikum sem birtast í súluriti á 

mynd 17. 
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Mynd 17 Uppruni tekna þátttakenda spurningakönnunar 

 

Flestir stunda launaða vinnu eins og sjá má á súluriti. Þátttakendur fá 

fjárhagsaðstoð í 21,1% tilfella ýmist frá sveitarfélagi eða ættingjum. Þá þiggja þeir 

bætur í 13,5% tilfella ýmist frá Vinnumálastofnun eða Tryggingastofnun. Algengara 

er að konur (n=8) þiggi fjárhagsaðstoð en karlar (n=3). En aftur á móti er algengara 

að karlar (n=15) stundi launaða vinnu en konur (n=11). Kynjamunur er þó ekki 

marktækur, p0,05. 

Þá fá 11,6% þátttakenda tekjur sínar annars staðar frá en úr þeim 

möguleikum sem spurningin bauð upp á. Þátttakendur höfðu tækifæri til þess að 

segja hvaðan aðrar tekjur komu og voru það í flestum tilfellum námslán. Einn fékk 

námsaðstoð frá sveitarfélagi, einn fékk greitt úr fæðingarorlofssjóði og ein stúlka 

fékk fjárhagsaðstoð frá kærasta meðan hún stundaði nám.  

4.2.2.6 Lífsvenjur 

Lífsvenjur þátttakenda voru mældar með að spyrja um fjóra þætti neyslu í 

spurningakönnun; áfengisdrykkju (n=42), kannabisneyslu (n=42), neyslu annarra 

vímuefna (n=41) og reykingavenjur (n=42).  

 Þær spurningar sem mældu áfengisdrykkju, kannabisneyslu og neyslu 

annarra vímuefna voru þrjár lokaðar spurningar með stöðluðum svarmöguleikum 

sem birtast í súluriti á mynd 18.  
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Algengast var að áfengisneysla væri einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði 

en enginn neytti áfengis daglega. Töluvert sjaldgæfara er að stunduð sé 

kannabisneysla og neysla annarra vímuefna en þó var einn í daglegri neyslu.  

Mynd 18  Áfengis- og vímuefnaneysla þátttakenda spurningakönnunar 

 

Kynjahlutfall var nokkuð jafnt hjá þeim sem neyttu áfengis 1-6 sinnum á ári og 1-3 í 

mánuði. Fleiri karlar neyta áfengis en konur eða 88,8% karla (n=15) á móti 75% 

kvenna (n=16). Af þeim sem drekka 1-3 sinnum í viku voru 4,2% kvenna (n=1) og 

11,8% karla (n=2). Þessi kynjamunur er ekki marktækur, p0,05. 

 Af þeim sem neyta kannabisefna 1-6 sinnum á ári eru 16,7% kvenna (n=4) 

og 11,8% karla (n=2). Þeir sem neyta kannabisefna oftar eru í öllum tilfellum karlar 

(n=3). Þessi munur er ekki marktækur, p0,05.  

 Tveir neyta annarra vímuefna og er það kona sem neytir 1-3 sinnum í 

mánuði og karl sem er í daglegri eða nær daglegri neyslu. Þessi munur er ekki 

marktækur, p0,05. Sá sem neytir annarra vímuefna daglega er sami þátttakandi 

og neytir kannabisefna daglega.  

Spurningakönnun mældi reykingavenjur þátttakenda með einni lokaðri 

spurningu með svarmöguleikum sem birtast í súluriti á mynd 19. Rúmlega 

helmingur þátttakenda (n=42) reykir eða 57,1% (n=24). Kynjahlutfall er nokkuð 

jafnt hjá þeim sem reykja, munurinn er ekki marktækur, p0,05. 
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Mynd 19 Reykingavenjur þátttakenda spurningakönnunar 

 

Af þeim sem reyktu neyttu fleiri áfengis (n=24) en af þeim sem reyktu ekki 

(n=12). Tveir af þeim sem reyktu ekki neyttu kannabisefna 1-6 sinnum á ári. Af 

þeim sem reyktu neyttu sex kannabisefna frá einu sinni á ári til daglegrar neyslu. 

Tveir þátttakendur neyttu annarra vímuefna og reyktu báðir. Sá munur er varðar 

reykingar og neyslu áfengis og vímuefna var ekki marktækur, p0,05.  

4.2.3 Viðhorf til Barnaverndar Kópavogs 

Viðhorf til Barnaverndar Kópavogs var mælt út frá spurningasettum í spurninga-

könnun sem sneru að reynslu af úrræðum og upplifunum af afskiptum 

Barnaverndar Kópavogs. Sjö spurningar mældu þessa þætti. Fjórar spurningar voru 

lokaðar með stöðluðum svarmöguleikum sem má sjá á skýringarmyndum. Þrjár 

spurningar voru opnar þar sem þátttakendur fengu tækifæri til að tjá jákvæða og 

neikvæða reynslu sína af afskiptum ásamt því að leggja fram frekari athugasemdir.  

4.2.3.1 Reynsla af úrræðum 

Spurningakönnun mældi hvaða úrræði hefðu reynst þátttakendum best (n=50). 

Spurningin var lokuð með stöðluðum svarmöguleikum sem sjá má á súluriti á mynd 

20. Möguleiki var að gera frekari athugasemdir við opin svarmöguleika sem bar 

heitið „annað“.  

Rúmlega fjórðungur (n=14) og jafnframt stærsti hópurinn taldi viðtöl og 

meðferð hjá sérfræðingi nýtast sér best. Hér geta sérfræðingar verið 

félagsráðgjafar, geðlæknar, sálfræðingar og aðrir fagaðilar.  
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Mynd 20 Úrræði sem reyndust þátttakendum spurningakönnunar best 

 

Þótti 23,1% kvenna (n=6) og 12,5% karla (n=3) nýtast best sá stuðningur eða 

ráðgjöf er þeir fengu hjá starfsmanni Barnaverndar Kópavogs. Í 21,2% tilfella 

reyndist ekkert úrræði nýtast best fyrir þátttakendur og voru þar af 26,9% kvenna 

(n=7) og 16,7% karla (n=4). Fyrrgreindur kynjamunur var ekki marktækur, p0,05. 

Úrræðið Barnahús nýttist best fyrir 23,1% kvenna (n=6) en 0% karla. Einum þótti 

tilsjónarsambýli nýtast best og var það kona. Konur voru í meirihluta þeirra sem 

þóttu meðferðarheimilin nýtast best eða þrjár á móti einum karli. 

Töldu 9,4% þátttakenda annað hafa nýst þeim best og töldu þeir upp að 

það hafi verið hjálp í sambandi við skóla, vinnusetur og fjárhagsaðstoð.  

Þátttakendur hjálpuðu sér í einhverjum tilfellum sjálfir. Einn sem taldi 

ekkert nýtast sér sagði: „fór í tvö viðtöl sem hjálpuðu mér ekki neitt [...] tók bara á þessu 

sjálf“.  

4.2.3.2 Upplifun af afskiptum Barnaverndar Kópavogs 

Mæld var ánægja með afskipti (n=42) Barnaverndar Kópavogs í spurningakönnun. 

Spurningin var lokuð með stöðluðum svarmöguleikum sem birtast í súluriti á mynd 

21. Þar var frekar að ánægja væri með afskipti en ekki. Ánægja var í 25,6% tilfella 

þar sem meirihlutinn var mjög ánægður en í 20,9% tilfella var óánægja þar sem bar 

meira á mikilli óánægju. Kynjamunur var lítill og ekki marktækur, p0,05. 
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Mynd 21 Ánægja þátttakenda spurningakönnunar með afskipti Barnaverndar 
Kópavogs 

 

Spurningakönnun mældi hvort þátttakendur hefðu viljað sjá eitthvað annað 

gert meðan á afskiptum stóð (n=50). Það var gert með lokaðri spurningu með 

stöðluðum svarmöguleikum sem sjást á mynd 22. Einnig var valmöguleiki þar sem 

hægt var að velja annað en sá valmöguleiki var opin spurning þar sem 

þátttakendur höfðu færi á að setja inn athugasemd. Stærsti hlutinn vildi hafa 

möguleika á fleiri stuðningsaðgerðum og því næst að höfð væru frekari samskipti 

við sig persónulega. 

Mynd 22 Það sem mátti gera betur að mati fyrrum notenda Barnaverndar 
Kópavogs 

 

Konur voru í meirihluta þeirra sem hefðu viljað sjá fleiri möguleika á 

stuðningsaðgerðum eða 10 á móti 4 körlum. Þær voru einnig í meirihluta sem þótti 
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að meiri persónuleg samskipti hefðu mátt vera eða í 8 tilfellum á móti 4. 

Kynjamunur var ekki marktækur, p0,05. 

Þeir sem völdu annað settu inn athugasemdir. Þar komu fram skoðanir 

þeirra á afskiptum. Tveimur fannst það sem gert hafði verið fyrir þá „alveg fínt“ og 

hinum líkaði vel við þær úrlausnir sem þeir fengu á málum sínum. Einn mundi ekki 

eftir afskiptum en aðrir lýstu yfir skoðunum sínum á afskiptunum og hvað mætti 

taka fara betur. Annar nefndi að það þyrfti að „[m]eta aðstæður barnsins og taka 

ákvarðanir með samskiptum barnsins við foreldra í huga“. Öðrum fannst ekki 

hlustað á sig: „hlusta á vanda minn og reyna að leysa úr þeim í staðinn fyrir að 

reyna að leysa vanda sem enginn veit hvaðan væri upp sprottinn“. Enn öðrum 

fannst bæði ekki hlustað á sig og brotið á trausti sínu: „Hefði mátt hlusta á mig og 

sleppa því að leka persónuupplýsingum“.  

Spurningakönnun mældi líðan þátttakenda (n=40) með lokaðri spurningu 

með stöðluðum svarmöguleikum sem má sjá á mynd 23. Mikill meirihluti eða 

68,2% var sammála að líðan þeirra sé betri nú heldur en áður að Barnavernd 

Kópavogs hafði afskipti af þeim.  

Mynd 23 Líðan fyrrum notenda nú miðað við áður en afskipti voru höfð 

 

Tveir þátttakendur telja líðan sína verri eða miklu verri og voru þeir báðir karlkyns.  

4.2.4 Stuðningur nú 

Upplifun á stuðningi sem þátttakendur hafa nú var mældur út frá svörum 

spurningakönnunar. Sjö spurningar mældu þennan þátt út frá þeim stuðningi sem 

þau fá frá fjölskyldu, vinum eða öðrum, frá hverjum þau fá mestan stuðning og 

tengslum við stuðningsaðila er þau komust í kynni við í úrræðum Barnaverndar 

Kópavogs. Afskiptum er lokið af hálfu Barnaverndar Kópavogs hjá öllum 
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þátttakendum en skoðað er hvort afskiptin hafi breytt þeim stuðningi sem þeir fá 

frá fjölskyldu og vinum.  

 Mælt var með spurningakönnun upplifun á stuðningi frá fjölskyldu og 

vinum (n=42). Það var gert með lokaðri spurningu með stöðluðum svarmöguleikum 

sem sjá má á súluriti á mynd 24.  

Mynd 24 Stuðningur frá fjölskyldu og vinum við fyrrum notendur barnaverndar 

 

Meirihluti þátttakenda telur sig hafa mikinn og frekar mikinn stuðning. Einn hefur 

ekki þörf á stuðningi og býr hann í eigin húsnæði. Þeir sem hafa mjög lítinn 

stuðning eru tveir og búa þeir hjá foreldrum eða ættingjum og í leiguhúsnæði.  

Mælt var í spurningakönnun hvort stuðningur frá fjölskyldu og vinum hefði 

breyst eftir afskipti Barnaverndar Kópavogs (n=40). Fleiri upplifðu að stuðningur 

hefði breyst mikið eftir afskipti heldur en þeir sem upplifðu hann hafa breyst lítið. 

Meirihluti þátttakenda fannst þó stuðningurinn hafa ekkert breyst. Einn taldi 

stuðning hafa breyst mjög lítið, það var kona.  

Mynd 25 Breyttur stuðningur frá fjölskyldu og vinum eftir afskipti 

 

Þátttakendur spurningakönnunar voru spurðir frá hverjum þeir fengju mestan 

stuðning nú. Stuðningurinn kemur frá fjölskyldunni, foreldrum, systkinum, ömmu 
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og afa, frænkum, maka og fjölskyldu maka. Einn sagðist fá mestan stuðning frá sál-

fræðingnum sínum.   

Mæld voru tengsl við stuðningsaðila sem þátttakendur kynntust í úrræðum 

Barnaverndar Kópavogs (n=38). Spurningin var lokuð með stöðluðum 

svarmöguleikum sem má sjá á mynd 25. Mikill meirihluti er í engum tengslum við 

stuðningsaðila sem þeir kynntust fyrir tilstuðlan barnaverndar. Tveir þátttakendur 

eru í mjög miklum tengslum og eru þeir báðir konur.  

Mynd 26 Tengsl við stuðningsaðila á vegum barnaverndar 

 

Þeir sem eru í mjög miklum tengslum við þá stuðningsaðila er þeir kynntust fyrir 

tilstuðlan Barnaverndar Kópavogs nýttu úrræði eins og tímabundna 

fósturráðstöfun, meðferðarheimilin Akurholt og Götusmiðjuna, tilsjónarsambýli, 

Barnahús, viðtöl/meðferð hjá sérfræðingi og annað úrræði.  

4.3 Eigindlegar niðurstöður 

Eigindlegar niðurstöður voru greindar úr svörum opinna spurninga spurninga-

könnunar. Greind voru sex þemu sem tengdust mikilvægum þáttum í starfi barna-

verndar. Þau voru: 1. Hlusta á börnin, 2. Traust og trúnaður, 3. Viðhorf og virðing, 

4. Þjónusta og úrræði, 5. Stuðningur í skólakerfinu og 6. Jákvæðar og neikvæðar 

upplifanir. Tilvitnanir frá þátttakendum eru eins og þeir skrifuðu svörin sjálfir staf 

fyrir staf.  

4.3.1 Hlusta á börnin 

Þemað snýr að mikilvægi þess að höfð séu samskipti við börn þegar afskipti eru af 

þeim og hlustað sé á þau. Greina mátti á svörum þátttakenda að þeir vildu að 

starfsmenn barnaverndar hefðu mátt hlusta betur á skoðanir þeirra, taka meira 
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mark á þeim og ekki gera lítið úr þeirra vanda. Þá fannst sumum orð þeirra vera 

oftúlkuð, önnur merking lögð í orð þeirra og þau misskilin án leiðréttingar.  

 Það voru bæði jákvæðar og neikvæðar upplifanir af því hvort hlustað var á 

þátttakendur í samskiptum þeirra við Barnavernd Kópavogs og úrræði á þeirra 

vegum.  

Þátttakendum sem fannst afskipti Barnaverndar Kópavogs hjálpa sér taldi 

góð samskipti til jákvæðustu upplifunar sem þau höfðu af afskiptunum: „Það 

[Barnavernd Kópavogs] hjálpaði mér mikið, ég náði að komast yfir mín vandamál og náði 

mínu striki aftur. Notalegur og gott að tala við fólkið þar, allir rosalega hjálplegir og 

góðhjartaðir“. 

 Þá töldu þátttakendur góð samskipti geta hjálpað til við að vinna á vanda-

málum: „Talaði nokkru sinnum við æðislega konu sem hjálpaði mér í gegnum ýmis 

vandamál og vanlíðan“.  

Þegar spurt var um jákvæða upplifun á barnavernd í opinni spurningu 

svöruðu sumir einfaldlega: „Hlustuðu á mig“. 

 Það er ekki nóg að hlusta á þátttakendur heldur einnig að heyra hvað þeir 

segja og gæta að lesa ekki eitthvað í þeirra orð sem ekki var sagt. Þeir þátttakendur 

sem upplifðu að orð þeirra væru oftúlkuð fannst „starfsmenn fara yfir strikið“ og búa 

til vandamál þegar þau voru ekki til staðar:  

„Hann [Starfsmaður barnaverndar] spurði mig hvort móðir mín drykki mikið, og ég svaraði 

neitandi, en sagði að hún fengi sér stundum rauðvínsglös um heglar og hugsanlega einn 

bjór á fimmtudagskvöldum [...] Hann fór til móður minnar og sagði við hana að ég hafi sagt 

að hún væri full frá fimmtudegi til sunnudags“.  

Þeir sem upplifðu að orð þeirra voru oftúlkuð fannst jafnframt: „Barnavernd 

[...] bjó til fleiri vandamál heldur en hún leysti í minni fjölskyldu“.  

Sumir upplifðu að meira mark væri tekið á fullorðnum í kringum þá en þeim 

sjálfum, þá bæði fullorðnum í fjölskyldum þeirra og einnig því starfsfólki úrræða 

sem það sótti: „[M]ér finnst að ætti að taka meiri mark á ásökunum krakka í garð 

sstarfsmanna á unglingameðfrða heimilum“.  

 Öðrum fannst ekki hlustað á hvernig þeim leið og upplifðu að reynt væri að 

leiða líðan þeirra í ákveðinn farveg í stað þess að leyfa þeim að finna sinn eigin: „Ég 
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var tilneydd til að mæta niðrí barnahús á þessum tíma og var látin tala við konu sem 

hlustaði ekkert á mig og sagði mér bara hvernig mér leið eða hvernig mér ætti að líða“ 

4.3.2 Traust og trúnaður 

Þemað snýr að mikilvægi þess að byggja upp traust í samskiptum milli allra fagaðila 

sem vinna á vegum barnaverndarnefndar og barnanna sjálfra. Börnin þurfa að 

finna að þeim sé treyst og að þau geti treyst starfsmanni barnaverndar. Þá finnst 

þeim mikilvægt að trúnaður sé virtur.  

Þátttakendur upplifðu sumir skort á trausti og trúnaði í samskiptum sínum 

við barnavernd. Þó voru þessi atriði bæði talin upp sem jákvæð og neikvæð 

upplifun. Þá upplifðu sumir starfsmenn barnaverndar eða starfsmenn úrræða á 

þeirra vegum hafa brotið á sér og tengdist það þá trausti og trúnaði. Þegar 

starfsmenn upplýstu foreldra um eitthvað sem barn hafði sagt þeim þá upplifðu 

börnin það oft sem brot á traust og trúnaði.  

Það skiptir þátttakendur máli að geta treyst þeim starfsmanni sem sá um 

þeirra mál:  „[S]á sem sá um mín mál var mjög traustur og áreiðanlegur, hann gerði allt til 

að finna út hvað myndi henta best í mínu tilfelli“.  

Þátttakendur vilja geta lagt traust á að þeim sé veitt sem best úrlausn á 

sínum málum og að barnaverndarstarfsmenn séu heiðarlegir í samskiptum:  

„[Þ]að var logið að mér aftur og aftur plataður td inná neiðarvistun og seinna meir verið að 

lofa mér hsnáði og ráðgjafinn verið að kaupa sér tíma með að segja þetta sé allveg að 

koma og veitt að svo er ekki eða er að lofa uppí ermina á sér eða er bara hrinlega að ljuga 

það á að taka á svona vinubrögðum“.  

Notendur vilja geta treyst á að barnavernd sjái um það sem þeir hafa ekki 

getu til sjálfir: „Ég þurfti aðstoð gagnvart einhverju sem ég hefði ekki getað séð um sjálf 

og barnaverndarfd sá algjörlega um málið fyrir mig“. 

Notendur vilja geta treyst því að barnavernd komi ekki upp á milli sín og 

foreldra, hvað þá að spilla trausti milli þeirra og annarra í nánasta umhverfi þeirra: 

 „Barnavernd hafði samband við foreldra mína löngu eftir að allt var varið að ganga vel og 

hélt því fram að ég væri að selja fíkniefni og braut þar að leiðandi allt það traust sem ég 

hafði byggt upp gagnvart þeim og foreldrum vina minna seinast liðið ár“. 
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 „Trúnaður“ var nefnt sem neikvæð upplifun af barnavernd. Öðrum fannst 

starfsmenn markalausir í afskiptum sem var ekki til þess að byggja upp traust:  

„Mér var sagt að hún [Barnavernd Kópavogs] væri að fylgjast með mér og taka myndir af 

mér [...] mér var gefið frekar nákvæmar upplýsingar um hvað eg var að gera á þessum 

myndum og fannst það frekar óhuggulegt að það hafi verið að fylgjast með mér á meðan 

eg var að hitta vini mína“. 

Óvissa var um hvort þeirra hagsmuna og trúnaðar væri gætt af fagaðilum 

úrræða: „Þau létu mig fara til sálfræðings, sem var aljörlega frábært, þá komst ég síðar 

meir að því að hún var komin í vinnu hjá pabba mínum og því gat ég ekki treyst henni 

lengur“. 

4.3.3 Viðhorf og virðing 

Þemað snýr að mikilvægi þess að starfsmenn barnaverndar og úrræða sýni ekki 

neikvætt viðhorf gagnvart notendum barnaverndar. Það felst í að þeim sé ekki 

sýnd vanvirðing sem getur haft áhrif á árangur starfsins og afdrif barnanna. 

Þátttakendur vildu láta koma fram við sig á jafningjagrundvelli þar sem unnið er 

með þeim en ekki með þá.  

Sumir hverjir upplifðu neikvætt viðhorf og skort á virðingu frá 

starfsmönnum barnaverndar og starfsmönnum úrræða á vegum barnaverndar. Það 

var þó ekki algilt og töldu einhverjir sig hafa jákvæðar upplifanir af þessum þáttum. 

Þá taldi einn sem sína jákvæðustu upplifun: „[V]iðhorf og áhugi á að hjálpa“. 

  Viðmót starfsmanna hefur áhrif á upplifanir notenda af þeirri þjónustu sem 

þeir þáðu og lýstu þeir jákvæðu viðmóti þannig: „[Það] var tekið mjög hlýlega við mér“ 

og „Félagsráðgjafinn var mjög almennilegur“.  

Notendur vilja vera á jafningjagrundvelli í samskiptum og vildu 

þátttakendur upplifa jafningja í starfsmönnum: „[Þ]að var kona [...] sem var rosalega 

góð, hún talaði ekki niður til mín eins og mér fannst allir hinir rðagjafarnir gera. Hún talaði 

við mig eins og við værum jafningar“. 

Einn þátttakandi taldi neikvæðustu upplifun sína á barnavernd vera að 

upplifa starfsmanninn ekki sem jafningja: „Finnst perónulega að fólk yfir fimmtugu eigi 

ekki að starfa hjá barnavernd“.  
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Hvernig starfsmenn tala við börn skiptir máli þannig að orð þeirra komist til 

skila. Þátttakendur upplifðu sumir að talað væri niður til þeirra: „[Það var] talað 

niður til mín eins og ég vissi ekkert og fannst ég vera oft skömmuð“  

Starfsmenn barnaverndar eru fleiri en þeir ráðgjafar sem vinna í málum 

barnanna. Gæta verður að sýna börnum jákvætt viðhorf strax í móttöku: „[F]ólk í 

afgreiðslu var frekar dónalegt og starði mjög mikið“.  

Notandi sagði frá reynslu sinni þar sem hann upplifði ógnandi framkomu frá 

starfsmönnum barnaverndar: „[V]ar ekkert gert nema hótanir sem ekki var staðist 

undir“. 

Öðrum fannst gert lítið úr vandamálum sínum af fagfólki úrræða: „Mér 

fannst eins og sálfræðingum hafi þótt vandamál mín smávægileg, en ég glímdi við einelti, 

eða stelpnavandamál eins og það var kallað þá“.  

Enginn vill upplifa það að hann skipti ekki máli, að það sé ekki tekið eftir 

honum eða að hann hafi gleymst. Það var þó upplifun notenda: „Mér leið alltaf eins 

og eingin nennti að taka á mínu máli eða það skipti eingu máli“.  „Ég fékk engar 

heimsóknir með fulltrúa sem átti að sjá um mín mál“.  

Þegar notendur upplifa fyrrgreinda þætti þá geta afleiðingarnar orðið 

eftirfarandi: „Mér var einu sinni gleymt og var látin bíða í klukkutíma [...] tók því þannig 

að það nennti eingin að sinna mér þarna [...] hætti alveg að leita mér hjálpar eftir það“. 

Þátttakendur nefndu hvað var gott þegar þau voru látin finna að þau skiptu 

máli: „Ég var í barnahúsi og þar var starfsfólkið svo almennilegt og tillitsamt. Alltaf fékk 

maður svala þegar maður kom í barnahús  [...] Þau vildu líka allt fyrir mann gera og þau 

hjálpuðu mér mikið“. 

4.3.4 Þjónusta og úrræði 

Þemað snýr að því hvernig hægt sé að læra af notendum og betrumbæta þá 

þjónustu og þau úrræði sem notendur nýttu. Þátttakendur höfðu sitt að segja um 

hvað mætti betur fara. Þeir vilja hafa meira að segja um þá aðstoð sem þeir fá 

notið meðan barnavernd hafði afskipti af þeim og þeirra aðstæðum. Mörgum 

fannst fagaðstoð vera af skornum skammti og kemur hér aftur fram viljinn að 

unnið sé með þeim en ekki með þá.  

„Það þarf virkilega að bæta barnavernd“ eða það vildi fyrrum notandi að yrði gert.  
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Misjafnar skoðanir voru á því hvernig bæta mætti þjónustu og úrræði. En 

það er í samræmi við megindlegar niðurstöður þar sem sumir vilja meiri afskipti en 

aðrir vilja minni. Einum fannst barnavernd gera meira úr vanda sínum en var til  

staðar í raun:  

„[Þ]au reyndu að senda mig á stuðla á meðan allt gekk vel, ég var komin í framhaldsskóla 

gekk vel í skólanum engin vandamál né neitt“.  

Hins vegar fannst öðrum ekki nægilega vel tekið á vanda hans: „[É]g var látin í 

unglingahús með fólki sem átti ekki að vera að vinna við það, þegar ég strauk 15 ára var 

ekki látið neinn vita í 2 daga“. 

 Aðrir lýstu að þeir hefðu frekar viljað velja þjónustu sína sjálf en að vera 

úthlutað þjónustu og nefna þau sér til stuðnings mikilvægi trausts:  

„Ég bað um peningaaðstoð við að fara til sálfræðings eftir að ég útskrifaðist úr meðferð 

sem var ekkert mál en ég vildi halds áfram að fara til míns sálfræðings en mér var neitað 

um að velja aðila sem ég var nú þegar búin að leggja trausti í“. 

 Mikilvægt er að þjónustan sé á réttum stöðum. Einhver upplifði að honum 

hefði verið útveguð þjónusta þegar í raun hefði þurft að þjónusta foreldrana: „[V]ar 

lokuð inná neyðarvistun Stuðla þear ég hafði ekki gert neitt rangt heldur bara vegna þess 

að það var ekki hægt að taka foreldra mína útaf þeirra heimli og barnavernd hafi enga 

aðra möguleika fyrir mig svona skjótt“.  

Ekki voru allir ánægðir með þau úrræði sem þeir fengu og fannst það ekki 

hafa skilað árangri: „[Var] tekin af blóðforeldrum mínum og sett í fóstur svo seinna tekin 

af fósturforeldrum mínum og vistuð í sveit því þau vissu ekkert hvað þau áttu að gera“.  

Sumir þátttakendur upplifðu að hafa ekki fengið viðeigandi úrræði en aðrir 

að öðruvísi útfærslur á þjónustunni hefðu hentað betur : „[V]ar misnotuð 

kynferðislega sem barn [...] fékk engin viðtöl við barnahús eða neitt svoleiðis“.  

 „[H]efði viljað betri viðtöl og sálfræðiviðtöl með almennilegaum sálfræðingi og helst 

kvenkynssálfræðingi því það er betra að tala við konur um ýmis mál“.  

Aðrir vildu meiri hjálp og þá var sérstaklega nefnd frekari fagaðstoð: 

„Fósturforeldrar mínir voru frábærir. En það var allskonar hjálp sem ég þurfti meiri, ég 

hefði þurft að vera send til geðlæknis vegna allskonar kvíða og þunglyndismálum sem ég 

var að glíma við og sást langar leiðir“.  
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Bið eftir úrræðum var nefnt sem neikvæð upplifun: „[V]antadi sárlega 

gedraena hjálp og fékk tíma eftir 6 mánuði hjá barnagedlaekni“. 

Ekki voru allir sáttir við eftirlit með úrræðum og fannst það ófullnægjandi. 

Þá töldu sumir neikvæðar afleiðingar geta hlotist af því að vera send í röng úrræði 

og þar með tilgangur með að sækja úrræðið hafa fallið um sjálft sig: „[H]ava miklu 

betra eftirlit með starfsemini og líðan barnana og ef að börn eru send á svona staði td 

stuðla þegar ekki er það mikil þörf á því geta þau kamið veri út td kinst veri flelagskap“. 

Þátttakendur töldu frekari hjálp hefði getað komið í veg fyrir neikvæðar 

afleiðingar vanda síns:  

„Ég lenti í harðri neyslu þegar ég kom úr fóstri og ég tel að það hefði verið hægt að koma í 

veg fyrir það ef ég hefði fengið rétta hjálp“. Annar hafði svipaða sögu að segja: „Eftir að ég 

fékk ekki aðstoð fór ég að hætta að koma heim, fór í rugl og engin náði sambandi við mig 

því mig fannst eins og engin gæti aðsoðað því ég leitaði til fólks sem átti að hafa minn hag 

fyrst en gerði það ekki. Ég er komin á rétta braut núna en það tók sinn tíma og ég er 

þakklát fyrir að ekki fór verr“. 

 Sumir hefðu viljað sjá einfaldari leiðir til að fá þá þjónustu sem þeir vildu: 

„[É]g gat ekki farið til föður míns nema að fara í mál við móður mína“. 

 Aðgengi að þjónustu var ekki alltaf hið besta: „Sálfræðingurinn sem 

barnaverndarnefnd var með á mínum tíma var mjög svo óaðgengilegur. Ég var ekki komin 

með bílpróf, bjó í Kópavogi og sálfræðingurinn var inneftir í Hafnarfirði“. 

Ekki töldu allir sig þurfa á þjónustunni að halda og vildu sumir sjá um sín 

mál sjálfir: 

 „[É]g fór sjálfviljug í Barnahús, ég þurfti ekki á því að halda að barnavernd gripi inn í mál 

hjá mér. Ég þurfti ekki að fara á fósturheimili eða neitt svoleiðis. Ég þurfti bara á 

sálfræðihjálp að halda, sem ég fékk þegar ég var tilbúin til að fara til þeirra“.  

 „Ég vildi aldrei fara til barnaverndar. Ég vildi leysa þessi mál sjálfur með mínum foreldrum 

og fjölskyldu. Að tala við barnaverndarnefnd voru ein mestu mistök sem ég hef gert“.  

 Ekki voru allir með hugmyndir að því hvað hefði mátt gera betur þótt þeir 

teldu að ýmislegt hefði mátt fara betur. Einn þátttakandi lenti í aðstæðum þar sem 

hann taldi lausnir barnaverndar hluta vandans:  
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„[S]vo drakk fósturmamma mín en mér var einhvernvegin alltaf sagt að ég ætti vandamál, 

ég varð illa þunglynd og langaði að deigja á táningsárunum en þá fékk ég bara þunglyndis 

lyf og sett í sveit og rifin frá vinum og skóla“. 

 Einhverjir upplifðu að ekki hefði verið gert allt sem þurfti: „[B]arnavernd kóp 

hefði alveg mátt eiga orð við foreldra mína þar sem ég grátbað um að fá að skipta um 

forræðismann og fara til föður míns“.  

 Aðrir vildu hafa meiri stjórn á vali á þjónustu: „Ég fékk enga hjálp frá þeim. 

Þetta var svona dæmi þar ég gat valið allt eða ekkert og ég valdi ekkert“. 

 Mannleg mistök geta átt sér stað í vinnslu barnaverndarmála. Einn 

þátttakandi lýsti sem neikvæðri upplifun þegar raðir mistaka höfðu átt sér stað í 

máli hans. Mistökin voru seinna viðurkennd af þáverandi yfirmanni barnaverndar. Í 

hans tilfelli komu fram öll þemu sem hafa verið nefnd að ofan þar sem ekki var 

hlustað á barn, traust og trúnaður brotinn og virðingarleysi sýnt. Ekki verður vitnað 

í svar hans þar sem líkur eru á að hægt sé að rekja það til hans.  

4.3.5 Stuðningur í skólakerfinu 

Þemað snýr að mikilvægi þess að unnið sé með skólakerfinu í að styðja barnið í 

umhverfi þess. Þátttakendum fannst koma í hlut barnaverndar að gera ráðstafanir 

vegna námslegra og félagslegra erfiðleika í skóla. Þá fannst þeim skorta samvinnu 

milli þessara tveggja kerfa.  

Þátttakendur upplifðu erfiðleika í skóla sem að þeirra mati var ekki gripið 

nægilega inn í: „Skólaganga mín var eitt heljarinnar stórt helvíti sem ég þurfti að ganga í 

gegnum og var það eingöngu í skólanum sem allt var sem erfiðast og kom Barnavernd 

Kópavogs ekki til bjargar þar“.  

Aðrir höfðu jákvæðar upplifanir af samvinnu barnaverndar og skóla: „[A]llar 

þær sérlausnir sem voru gerðar fyrir mig í námi þrátt fyrir að þær hafi ekki virkað mjög 

vel“. 

 Öðrum fannst þær sérlausnir sem gerðar voru fyrir þá í námi niðurlægjandi 

og ekki endurspegla þeirra getu og kosti:  

„Það sem spilaði stóran þátt í mínum vandamálum hafi verið að mér var látið líða eins og 

ég væri ekki jafn vel gefinn og hin börnin af því ég gat ekki setið kyrr og lært og lesið í 

lengri tíma. Í dag er ég frítt í háskóla vegna frammúrskarandi námsárangurs og vinn líka við 

að kenna þar“.  
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Jafnframt vildu þátttakendur sjá aðrar og „skemmtilegri“ leiðir til að læra 

en að sitja í skólastofu með 30 öðrum krökkum. Þeim fannst námið eiga að taka 

meira mið af einstaklingsþáttum en ekki af þáttum eins og fæðingarári: „Það eru til 

fleiri leiðir en að læra það sama á sama hátt vegna þess að við vorum öll fædd sama árið“. 

 Einelti í skóla skapaði vanda fyrir þátttakendur: „Mín vandamál lágu mest í 

grimmu einelti sem ég lenti í“.  

Öðrum fannst að skólaganga þeirra hefði verið betri hefðu þau fengið 

greiningu:  

„Þegar ég var tvítugur þá fór ég sjálfur í greininu á ADHD og þar kom í ljós að ég var 

bullandi ofvirkur og með athyglisbrest en ef einhver af þessum „sérfræðingum“ hefði 

komið auga á það fyrir 15 árum þá hefði skólaganga mín verið vafalaust betri og 

auðveldari“. 

4.3.6 Jákvæðar og neikvæðar upplifanir 

Þemað samanstendur af jákvæðum og neikvæðum upplifunum af afskiptum barna-

verndar en flokkuðust ekki í fyrrgreind þemu. Upplifunum var lýst bæði með 

stuttum en lýsandi svörum en aðrir sögðu sögu sína af afskiptum Barnaverndar 

Kópavogs.  

Þátttakendur lýstu nokkrum neikvæðum upplifunum af barnavernd. Þar á 

meðal voru: „[E]ngin jákvæð upplifun“, „ég var aldrei ánægð eð mína upplifun af 

barndaverd!“, „það var ekkert ánægjulegt að vera sendur til barnaverdarnefd þegar 

maður var ungur“, „slæm eftirfylgni“, „öll framkoma og afskipti“. 

Sumar neikvæðar upplifanir tengdust aðstæðum frekar en barnavernd: 

„[F]yrrum stjúpmóðir mín „klagaði“ pabba minn fyrir eitthvað fáránlegt og þá þurfti að 

barnaverndin að koma í tékk heim til min, það var óþægilegt því að pabbi minn hafði ekki 

gert neitt rangt! Mjög pirrandi“.  

Öðrum fannst þeir ekki upplifa neitt neikvætt en töluðu um hversu erfitt það væri 

að þurfa að skýra frá aðstæðum sínum og því sem þeir hefðu lent í.  

Enn aðrir höfðu haft neikvætt viðhorf fyrir fram en breytt því: „hét að þetta 

yrði verra en það var“. Þó var viðhorf sumra neikvætt meðan á afskiptum stóð en 

hefur síðan orðið jákvæðara.  

 Neikvæð upplifun af úrræðum eru meðal annars: „[Þ]egar ég var send í fóstur 

í seinna skiptið“ og „þegar þau létu loka áfangaheimilinu“. 
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Ekki höfðu allir þá skoðun að það þyrfti að bæta barnavernd og upplifðu 

margir ýmislegt hafa hjálpað sér. Jákvæðar upplifanir voru ýmsar: „[F]ljót viðbrögð“, 

„að hafa hjálpað mér þegar ég þurfti á að halda“, „þau trúðu mér“, „næs fólk“ og „engin 

neikvæð upplifun“. 

Jákvæðar upplifanir á úrræðum voru meðal annars: 

 „Þegar sálfræðingur benti mér á hversu hollt það væri að hafa eitthvað til að hlakka til“, 

„Þegar ég var sendur í sveit í einn mánuð yfir sumartímann það var það besta sem þau 

gerðu fyrir mig á þeim tíma“, „fjárhagsaðstoðin hjálpaði mikið“, „heimilið sem ég var á“, 

„sálfræðingur sem mér var skaffaður í nokkra viðtalstíma“, „þegar ég fékk að flitja á samíli 

firir unlinga“, „þegar þau settu mig á áfangaheimilið“ og „neyðarvist hjá Stuðlum ... það 

var bara gott fólk í kringum mig sem hjálpuðu mér rosalega vel. Götusmiðjan frelsaði mig 

frá sjálfri mér sjálfri og er ástæða fyrir mörgu góðu í mínu ífi“. 

Ekki mundu allir eftir afskiptunum en höfðu jákvæðar skoðanir á 

Barnavernd Kópavogs:  

„Ég man rosa lítið eftir því þegar barnaverndin var að skipta sér af mínum málum [...], en 

ég er ekki lengur í neyslu, og enginn vandræðagemsi á neinn hátt og æfi fótbolta á fullu 

þannig að þeir hafa víst gert eitthvað rétt “. 
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5 Umræður 

Barnavernd Kópavogs hefur afskipti af unglingum af ýmsum ástæðum sem má 

skipta upp í tvo stærri þætti. Þegar barn er þolandi ofbeldis eða vanrækslu og 

þegar barn sýnir áhættuhegðun. Þessar ástæður geta haft neikvæðar afleiðingar 

sem koma ekki alltaf strax í ljós. Þessar afleiðingar eru misalvarlegar en geta haft 

áhrif á mótun einstaklingsins og haft neikvæðar afleiðingar á þroska og félagslega 

stöðu hans í framtíðinni.  

 Barnaverndarnefnd hefur ýmis úrræði og þjónustu á sínum snærum sem 

veitir börnum og fjölskyldum þeirra stuðning meðan á afskiptum stendur. Þessi 

úrræði eru öll sérhönnuð fyrir notendur barnaverndar og auk þess að veita 

stuðning þá hafa þau þann kost að geta dregið úr neikvæðum afleiðingum ofbeldis, 

vanrækslu og áhættuhegðunar.  

 Afleiðingar þessar eru mismunandi milli einstaklinga þar sem verndandi 

þættir eins og seigla, tengsl og stuðningur geta dregið úr alvarleika. Barnavernd 

getur verið verndandi þáttur þar sem hún veitir stuðning með þjónustu og 

úrræðum sínum og stuðla að tengslamyndun innan fjölskyldunnar eða milli barna 

og starfsmanna úrræða.  

 Neikvæðar afleiðingar eru ekki algildar fyrir þann hóp sem verður fyrir 

ofbeldi/ vanrækslu eða sýnir áhættuhegðun í æsku. Til er fólk sem gengur vel á 

öllum sviðum lífsins þrátt fyrir erfiðar minningar úr æsku.  

Lagt var upp með að skoða félagslega stöðu fyrrum notenda Barnaverndar 

Kópavogs ásamt viðhorfi þeirra til afskipta hennar og þann stuðning sem þeir fá nú.  

Það getur talist gott að 68% svarhlutfall náðist í spurningakönnun þar sem 

búist var við að ekki næðist nema að hámarki 40% svarhlutfall. Um viðkvæmt efni 

er að ræða þegar þátttakendur eru beðnir um að rifja upp eitthvað sem líklegt er 

að feli í sér erfiðar minningar.  

5.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Það má segja að áhrif afskipta barnaverndar séu einstaklingsbundin eins og með 

afleiðingar ofbeldis, vanrækslu og áhættuhegðunar. Eins og kerfiskenningar kveða 
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á um þá er margt sem hefur áhrif á mótun einstaklingsins og var því við því að 

búast að niðurstöður yrðu margbreytilegar í takt við bakgrunn þátttakenda.  

Greina má ákveðinn mun á bakgrunni og félagslegri stöðu fyrrum notenda 

Barnaverndar Kópavogs og fyrrum notenda barnaverndar á landsvísu. Farið verður 

yfir þennan mun lið fyrir lið.  

Algengast var að börn sem barnaverndarnefndir landsins höfðu afskipti af 

byggju ekki með föður sínum, það er hjá mæðrum, með eða án stjúpföður. Næst-

algengast var að þau byggju hjá kynforeldrum. Hjá úrtaki innihaldsgreiningar var 

27% algengara að börn byggju hjá einstæðum mæðrum heldur en kynforeldrum. 

Munurinn var 13% hjá börnum sem barnavernd hafði afskipti af á landsvísu. Því var 

algengara að börn sem Barnavernd Kópavogs hafði afskipti af byggju hjá 

einstæðum mæðrum en gengur og gerist í landinu. Þó verður að hafa í huga að á 

landsvísu eru heimilisaðstæður mældar hjá börnum frá fæðingu til 18 ára aldurs en 

þátttakendur voru flestir á unglingsaldri. 

Ástæður þess að þátttakendur búi frekar hjá einstæðum mæðrum en börn 

sem aðrar barnaverndarnefndir höfðu afskipti af geta verið ýmsar. Þær geta falist í 

skráningarskekkjum, möguleiki er á að algengara sé að einstæðar mæður búi í 

Kópavogi en annars staðar á landinu eða algengara sé að höfð séu afskipti af 

börnum einstæðra mæðra í Kópavogi en annars staðar. Þessi atriði voru þó ekki 

rannsökuð sérstaklega en geta þótt tilefni til annarrar rannsóknar um einstæðar 

mæður og afskipti barnaverndar. 

 Algengast var að tilkynningar bærust frá lögreglu hvort sem var hjá 

barnavernd á landsvísu eða í Kópavogi. Algengara var að foreldrar barna í Kópavogi 

tilkynntu til barnaverndar heldur en skólakerfið, en á landsvísu var því öfugt farið. 

Eins og áður segir getur munurinn falist í skráningunni en á landsvísu eru 

tilkynningar mældar frá fæðingu til 18 ára aldurs en úrtak var aðallega á 

unglingsaldri.  

 Fjórar ástæður afskipta eru algengastar bæði á landsvísu sem og hjá 

Barnavernd Kópavogs. Það eru afbrot barns, neysla barns á vímuefnum, barn 

stefnir eigin heilsu og þroska í hættu og vanræksla á umsjón og eftirliti. Algengara 

var að úrtak væri í neyslu en börn á landsvísu. Á landsvísu var þó algengara að börn 

stefndu eigin heilsu og þroska í hættu. Hér getur verið um að ræða 
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skráningarskekkju eins og áður hefur komið fram. Það getur verið túlkunaratriði hjá 

starfsmönnum hvernig þeir skrá inn tilkynningar þar sem aðeins er hægt að skrá 

eina aðalástæðu tilkynninga (Barnaverndarstofa, 2010). Þar af leiðandi getur 

ákveðin skekkja verið á því hver raunverulegur fjöldi í hverjum flokki sé.   

Kynjahlutfall var nokkuð jafnt milli drengja og stúlkna sem afskipti voru 

höfð af á árunum 2005 til 2010 en stúlkur voru þó 2,4 prósentustigum fleiri. Það 

vekur athygli í ljósi þess að drengir á aldrinum 14 til 18 ára voru 5,2 

prósentustigum fleiri en stúlkur á þessum árum í Kópavogi. Þar af leiðandi eru 

afskipti ekki í samræmi við kynjahlutfall í bæjarfélaginu þar sem meiri líkur eru á að 

afskipti séu höfð af stúlkum.  

 Ákveðinn kynjamunur var á bakgrunni þátttakenda þar sem algengara var 

að höfð væru afskipti af drengjum vegna afbrota, neyslu, líkamlegrar vanrækslu, 

líkamlegs ofbeldis og þegar barn beitir sjálft ofbeldi. Frekar voru höfð afskipti af 

stúlkum vegna vanrækslu á umsjón og eftirliti, kynferðislegu ofbeldi og þær 

stefndu frekar eigin heilsu og þroska í hættu. 

 Leiðbeiningar um uppeldi og aðbúnað barns eru veittar foreldrum barna í 

Kópavogi í um 80% tilfella. Næstalgengast var að þjónusta væri veitt í formi 

stuðnings og meðferðar fyrir 56% barna. Það vekur þó athygli að í tilvikum 11% 

barna var engin þjónusta veitt. Ástæður þess voru ekki skoðaðar sérstaklega í 

þessari rannsókn.  

Af úrræðum Barnaverndar Kópavogs var algengast að börn og foreldrar 

færu í viðtalsmeðferð hjá ráðgjafa barnaverndar eða hjá sérfræðingi. Á landsvísu er 

algengasta úrræðið að veita foreldrum ráðgjöf og leiðbeiningar. Ekki er vitað hvort 

starfsmönnum barnaverndar þyki gagnast best að beita viðtölum eða að þeim sé 

oftast beitt þar sem þau þykja vægasta úrræðið. Það er þó ljóst að þátttakendur 

hafi mesta reynslu af viðtalsúrræðum meðan á afskiptum stóð. 

5.2 Félagsleg staða 

Félagsleg staða getur ekki verið rakin beint til aðgerða barnaverndar enda verður 

að taka tillit til allra umhverfis- og einstaklingsþátta sem hafa áhrif á og móta ein-

staklinginn. Barnavernd hefur hins vegar kraft og tækifæri til þess með úrræðum 

sínum, þjónustu og þekkingu að hafa áhrif á mótun einstaklingsins og getur reynt 
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að leiðrétta og/eða draga úr neikvæðum áhrifum og afleiðingum ofbeldis, 

vanrækslu og áhættuhegðunar. Rannsóknin mældi ekki sérstaklega hvernig 

afleiðingar erfiðra upplifana í æsku hafa áhrif á líf ungs fólks. En félagsleg staða 

gefur þó ákveðnar vísbendingar um hvernig einstaklingar með erfiðar minningar úr 

æsku fóta sig í lífinu.  

Félagsleg staða fyrrum notenda Barnaverndar Kópavogs er ekki einsleit og 

eru þeir staddir á ólíkum stöðum í lífinu. Ef lýsa ætti félagslegri stöðu hins 

dæmigerða fyrrum notanda Barnaverndar Kópavogs út frá algengustu niðurstöðum 

rannsóknarinnar væri hún eftirfarandi: Hann hefur lokið grunnskólamenntum, býr 

hjá foreldrum/ættingjum, er hvort heldur í sambúð/giftur eða einhleypur, er 

barnlaus, býr með tveimur öðrum fullorðnum, ýmist vinnur ekki eða er í launaðri 

vinnu með tekjur undir 100 þúsund í mánaðarlaun, reykir daglega, neytir áfengis 

einu sinni til þrisvar í mánuði en neytir ekki annarra vímuefna. 

Tæplega helmingur þátttakenda eru einhleypir eða um 47%. Það er töluvert 

lægra hlutfall en gerist á landsvísu en almennt eru 90% ungs fólks á þessum aldri 

skráð einhleyp hjá Hagstofu. Það kom á óvart þegar horft er til ungs aldurs og 

hlutfalls á landsvísu hversu margir þátttakendur rannsóknarinnar eru í 

sambúð/giftir en þeir voru 49% á móti 11% ungs fólks á öllu landinu. Sambúðin 

hafði í flestum tilfellum staðið í um eitt til tvö ár.  

Rannsóknin skoðaði ekki ástæður þess að þessi hópur sé frekar í sambúð en 

ungt fólk almennt. Þetta eru þó áhugaverðar niðurstöður í ljósi kenninga um 

þolendur ofbeldis og vanrækslu. Þeir ættu frekar að eiga í sambandserfiðleikum en 

almennt gengur og gerist og einnig eru meiri líkur á að þeir eigi í erfiðleikum með 

tengsl. Áhugavert væri að rannsaka þetta frekar, þá hvort þetta eigi við almennt 

hjá fyrrum notendum barnaverndar og hvað liggi þar að baki.  

 Fleiri þátttakendur áttu börn en búist var við eða 42%. Þá var horft til 

hversu ungir þeir voru og að til viðmiðunar þá áttu 7,7% þátttakenda rannsóknar á 

ungu fólki utan framhaldsskóla börn. Hafa skal í huga að aðeins náðist í 44% af 

úrtaki innihaldsgreiningar og er möguleiki á að þeir sem eigi börn séu frekar með 

skráð símanúmer. Því sé líklegra að úrtak spurningalistans sé með hærra hlutfall 

barnafólks sem gefi því skakka mynd af barnafjölda fyrrum notenda Barnaverndar 

Kópavogs sem eru á aldrinum 18 til 23 ára.  
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 Menntun var skoðuð út frá prófgráðu sem þátttakendur höfðu lokið ásamt 

árafjölda menntunar. Algengast var að þátttakendur hefðu 13 til 15 ára menntun 

en flestir höfðu aðeins lokið grunnskóla. Þátttakendur spurningakönnunar sem 

höfðu lokið hærra menntunarstigi en grunnskólamenntun voru 38% en enginn af 

þeim hafði lokið háskólaprófi.  

Stuðningur er mikilvæg undirstaða þess að ungt fólk haldist í námi. Þátttak-

endur spurningakönnunar vildu fá frekari stuðning í skólakerfinu bæði félagslega 

og námslega. Þá vildu þeir sjá að barnavernd tæki að sér að útvega þann stuðning.  

Atvinnuþátttaka hópsins er töluvert minni en gengur og gerist meðal ungs 

fólks á öllu landinu sé tekið mið af tölum frá Hagstofu. Helmingur þátttakenda 

stundaði ekki vinnu en atvinnuþátttaka ungs fólks á landsvísu er um 62%. Íslensk 

rannsókn á ungu fólki utan framhaldsskóla sýnir sömu atvinnuþátttöku og 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Hver ástæða þessa munar sé var ekki sérstaklega 

skoðað í þessari rannsókn en þykir áhugavert til frekari rannsókna. Hluti þess 

skýrist að einhverju leyti af því að 36,6% þátttakenda fær tekjur í formi bóta 

og/eða fjárhagsaðstoðar. Ekki eru til tölur til samanburðar hvað almennt gengur og 

gerist í bótum hjá þessum aldri en ef aðeins er horft til atvinnuleysisbóta og 

fjárhagsaðstoðar frá sveitarfélögum þá þiggja þátttakendur frekar bætur en annað 

ungt fólk.  

Tekjur þátttakenda þykja ekki háar en stærsti hluti hópsins eða 83,1% er 

með tekjur undir 200 þúsund krónum á mánuði. Ef tekjur heimilisins í heild eru 

skoðaðar hækka tekjurnar verulega þar sem einn fjórði hluta heimila er með tekjur 

yfir 500 þúsund krónum.  

Talsvert stór hópur þátttakenda reykti, rúmlega helmingur. Það hlutfall er 

töluvert hærra en almennt gengur og gerist miðað við tölur frá Hagstofu. Ef 

skoðaðar eru íslenskar rannsóknir á ungu fólki þá reykir hópurinn aðeins meira en 

ungt fólk sem stundar atvinnu en þó minna en þeir sem eru atvinnulausir. En ungt 

fólk í námi reykir töluvert minna.  

Vímuefnaneysla þátttakenda er ekki mikil. Stærsti hluti þátttakenda neytir 

ekki fíkniefna en algengast er að áfengisdrykkja sé einu sinni til þrisvar í mánuði. Sé 

horft til þess að neysla minnkar með aldrinum ef áfengissýki hefur þar ekki áhrif er 

hægt að álykta að neyslumynstur sé svipað og gengur og gerist meðal ungs fólks. 
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5.3 Viðhorf til afskipta Barnaverndar Kópavogs 

Viðhorf til afskipta Barnaverndar Kópavogs voru bæði jákvæð og neikvæð. Þessi 

viðhorf voru þematengd í eigindlegum niðurstöðum. Þar mátti sjá að það skiptir 

notendur miklu máli að þeir séu virtir með því að hlustað sé á þá og um leið heyrt 

hvað þeir eru að segja. Að þeim sé sýnt traust og að þeir geti treyst því að trúnaður 

sé á milli þeirra og barnaverndarstarfsmanna. Hér verður þó að gera greinarmun á 

að treysta einhverjum í blindni og myndun trausts. Það er sem sé mikilvægt að 

börnin finni að þau séu ekki dregin í efa og að hlustað sé á þau. Þá er mikilvægt að 

þau upplifi ekki að þau séu ekki virt en það geti valdið því að þau leiti sér síður 

aðstoðar. Hér á vel við málshátturinn „aðgát skal höfð í nærveru sálar“. Gæta þarf 

að viðhorfi barnaverndarstarfsmanna allt frá starfsfólki í móttöku til sérfræðinga 

barnaverndarúrræða. 

 Einn þáttur sem mátti greina var að þátttakendum fannst mikilvægt að 

samvinna væri góð. Ekki var algengt að úrræðum væri hafnað en töluvert 

algengara var að börnin sjálf höfnuðu úrræði heldur en foreldrar. Þá mátti greina af 

svörum þátttakenda að góð samvinna fengist með góðri undirstöðu þar sem ríkti 

traust, trúnaður, virðing, jákvætt viðhorf og að hlustað væri á þau.  

 Börn vilja að hlustað sé á þeirra skoðanir, að tekið sé mark á þeirra orðum 

og orð þeirra séu ekki oftúlkuð. Rannsóknin leiddi í ljós að börn vilja að þau séu 

höfð persónulega með í ráðum þegar kemur að úrræðum og þjónustu. Ekki var átt í 

persónulegum samskiptum við 14,1% barna en algengast var að höfð væru 

samskipti frá einu upp í þrjú skipti. Það má þó skoða þessar niðurstöður með 

gagnrýnum augum. Í skráningarkerfi er sérstaklega merkt við það þegar talað er við 

barn. Niðurstöður miðast við þessar skráningar ásamt skráningum úr dagálum. Það 

var þó takmarkað skráð í gögnin hvað rætt var um hverju sinni eða hvert markmið 

eða niðurstaða samtalsins var. Þá var algengara að rætt væri við stúlkur en drengi.  

 Börnin vilja finna það að þeim sé treyst og að þau geti treyst að barnavernd 

hafi hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Sama gildir um trúnað en þess gætti nokkuð að 

börn upplifðu trúnaðarbrest þar sem barnaverndarstarfsmaður bar orð barnanna 

upp við foreldra þeirra. Þá virtust þátttakendur upplifa að brotið væri á sér og/eða 

friðhelgi einkalífsins þegar skortur var á trausti og trúnaði.  
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 Viðhorf til afskipta var mælt í spurningakönnun með reynslu af úrræðum og 

upplifun af afskiptum. Það stendur upp úr að viðtöl við ráðgjafa Barnaverndar 

Kópavogs eða fagaðila á þeirra vegum hafi reynst notendum best. Af þessu má 

álykta að notendur vilja vera í persónulegum, maður á mann-samskiptum. Það 

kemur ekki á óvart í ljósi niðurstaðna að notendur meta mikils að hlustað sé á þá.  

 Fleiri voru ánægðir en óánægðir með afskipti Barnaverndar en þetta er í 

samræmi við að bæði voru jákvæð og neikvæð viðhorf gagnvart Barnavernd 

Kópavogs eins og fram kom í eigindlegum niðurstöðum. Þessi viðhorf tengdust ekki 

hversu lengi var unnið með börnunum eða þeim úrræðum eða þjónustu sem var 

veitt.  

5.4 Stuðningur nú 

Stuðningur sem og tengsl eru mikilvægir þættir í lífi barna. Með stuðningi er til 

dæmis líklegra að börnum gangi vel í námi og tengsl geta dregið úr neikvæðum 

afleiðingum ofbeldis, vanrækslu og áhættuhegðunar. Það vakti athygli hversu 

mikinn stuðning þátttakendur töldu sig fá frá fjölskyldunni en 90,5% töldu sig fá 

mikinn stuðning. Miðað við bakgrunn og ástæður barnaverndarafskipta þá hefði 

mátt ætla að stuðningur væri minni en hann reyndist. Þá taldi einn sig ekki hafa 

þörf á stuðningi sem er áhugavert í ljósi tengslakenninga en börn sem skortir tengsl 

í æsku telja sig ekki þurfa stuðning frá öðrum.  

Barnavernd Kópavogs virtist hafa áhrif á notendur sína í formi bættrar 

líðanar og betri stuðnings. Þá var mikill meirihluti sem taldi líðan sína betri og 

jafnvel miklu betri eftir að afskipti voru höfð. Þó að flestum fyndist stuðningur frá 

fjölskyldu og vinum hafa lítið eða ekkert breyst eftir afskipti þá var yfir einn þriðji 

sem fannst stuðningurinn hafa breyst frekar eða mjög mikið.  

 Stuðningur er eitt af því sem hægt er að bæta með að auka traust, hlusta á 

börnin og virða þau og þeirra skoðanir. Stuðningur frá fjölskyldu skiptir börn máli 

og er spurning hvort þurfi að leggja frekari áherslur á fjölskyldustuðning í barna-

verndarstarfi, frekar en að leggja orku í að sækja stuðninginn í úrræði út á við. 

Úrræði barnavernda eru þó breytileg og þessi rannsókn skoðar úrræði yfir ákveðið 

tímabil. Í dag eru ákveðin úrræði sem þátttakendur rannsóknarinnar fengu ekki en 

leggja áherslu á að auka fjölskyldustuðning. Þá upplifðu þátttakendur 

spurningakönnunar að stuðningur innan skólakerfisins mætti bæta.  
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6 Lokaorð 

Bakgrunnur einstaklinga hefur áhrif á mótun þeirra sem hefur áhrif á félagslega 

stöðu. Greina mátti mun á bakgrunni fyrrum notenda Barnaverndar Kópavogs og 

fyrrum notenda barnaverndar á landsvísu. Þar sem samanburður niðurstaðna og 

fyrirliggjandi gagna var ekki með öllu sambærilegur vegna skorts á sambærilegum 

fyrirliggjandi gögnum þá er ekki hægt að segja með vissu að munur sé á bakgrunni. 

Það sama má segja um félagslega stöðu en fyrirliggjandi gögn voru ekki með öllu 

sambærileg en tekið var tillit til þess þegar þau voru borin saman. Þrátt fyrir að 

skort hafi fyrirliggjandi gögn til samanburðar þá gefa niðurstöður góða mynd af 

félagslegri stöðu fyrrum notenda Barnaverndar Kópavogs.  

 Þrátt fyrir að spurningalisti könnunar hafi verið forprófaður hefði eftir á að 

hyggja mátt gera örlitlar breytingar á honum með að einfalda sumar spurningar. 

Spurningalistinn var forprófaður á háskólamenntuðu fólki en þar sem meginþorri 

úrtaks hafði eingöngu lokið grunnskólamenntun eru líkur á að túlkun spurninga sé 

ólík þó að reynt hafi verið að fyrirbyggja slíkt.  

 Niðurstöður varðandi samvinnu barna og barnaverndarstarfsmanna eru af-

gerandi. Rannsakandi vonar að tekið verði tillit til niðurstaðna og að Barnavernd 

Kópavogs, og aðrar barnaverndarnefndir sem af geta lært, muni ígrunda þá þætti 

sem komu fram í eigindlegum niðurstöðum. Það er að grundvallaratriði í barna-

verndarstarfi ætti að vera samvinna með börnum þar sem þau séu virt með að 

hlusta á þau, myndað sé traust og að gæta þess að þau upplifi ekki neikvætt 

viðhorf.  
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Fylgiskjal  1: Innihaldsgreining  

Ungt fólk sem Barnavernd Kópavogs hafði afskipti af á unglingsárum 

Listi yfir atriðið innihaldsgreiningar 

1. Kyn? 

 Karl 

 Kona 
 

2. Aldur barns þegar málið var fyrst 
á borði 
barnaverndar?_______________ 
 

3. Aldur barns þegar máli lauk hjá 
barnavernd? 
_______________________ 

 
4. Hversu margar tilkynningar eru á 

barn?____________________ 
 
5. Hver (-jir) var tilkynnandi? 

 Lögregla 

 Skóli 

 Foreldrar 

 Nágranni 

 Barnið sjálft 

 Ættingjar, aðrir en foreldrar 

 Læknir/heilsugæsla/sjúkra-
hús 

 Önnur 
barnaverndarnefnd/Félags-
þjónusta 

 Annar, 
hver?___________________ 

 
6. Ástæða tilkynninga(r)? 

1. Vanræksla 

 Líkamleg vanræksla 

 Vanræksla varðandi umsjón 
og eftirlit 

 Vanræksla varðandi nám 

 Tilfinningaleg/sálræn 
vanræksla 
 

2. Ofbeldi 

 Tilfinningalegt/sálrænt 
ofbeldi 

 Líkamlegt ofbeldi 

 Kynferðislegt ofbeldi 
 

3. Áhættuhegðun barna 

 Neysla barns á vímuefnum 

 Barn stefnir eigin heilsu og 
þroska í hættu 

 Afbrot barns 

 Barn beitir ofbeldi 

 Erfiðleikar barns í skóla, 
skólasókn áfátt.  

 
6. Leiddi könnun í ljós frekari 

ástæður, hvaða? 
1. Vanræksla 

 Líkamleg vanræksla 

 Vanræksla varðandi umsjón 
og eftirlit 

 Vanræksla varðandi nám 

 Tilfinningaleg/sálræn 
vanræksla 
 

2. Ofbeldi 

 Tilfinningalegt/sálrænt 
ofbeldi 

 Líkamlegt ofbeldi 

 Kynferðislegt ofbeldi 
 

3. Áhættuhegðun barna 

 Neysla barns á vímuefnum 

 Barn stefnir eigin heilsu og 
þroska í hættu 

 Afbrot barns 

 Barn beitir ofbeldi 

 Erfiðleikar barns í skóla, 
skólasókn áfátt.  

 
7. Hversu lengi var unnið með mál 

barnsins hjá barnavernd?  
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Ár______ mánuðir______  
 
8. Var gerð áætlun um meðferð 

máls og hún samþykkt af 
fjölskyldu? 

 Já, áætlun var gerð en ekki 
samþykkt af fjölskyldu 

 Já, áætlun var gerð og 
samþykkt af fjölskyldu 

 Já, áætlun var gerð en ekki 
séð í gögnum hvort hún var 
samþykkt.  

 Nei, áætlun var ekki gerð 

 Annað, hvað 
?_______________________  
 

10. Hversu mörgum 
stuðningsúrræðum var 
beitt?____________ 
 

11. Hvað af eftirfarandi úrræðum 
nýtti barnið eða fjölskyldan? 

 Fósturráðstöfun  

 Styrkt fóstur: ____ 

 Varanlegt fóstur: ___  

 Tímabundið fóstur: ____ 

 Meðferðarheimili: Hvaða 
________________________ 

 Stuðlar:  

 Meðferðar og 
greiningarvistun_______ 

 Neyðarvistun_________  

 Stuðningsfjölskylda________  

 Persónulegur 
ráðgjafi__________  

 Tilsjón___________  

 Tilsjónarsambýli _______ 

 Unglingasmiðja___________  

 Vistheimili ____________ 

 Fjárhagsaðstoð _________ 

 Barnahús _____________ 

 Viðtal/Meðferð hjá 
sérfræðingi ____________ 

 Foreldrahús ____________ 

 Barna- og unglingageðdeild 
_______________________ 

 Fjölsmiðjan _____________ 

 Viðtöl fyrir barn hjá ráðgjafa 
barnaverndar ____________ 

 Viðtöl fyrir foreldri hjá 
ráðgjafa barnaverndar______ 

 Annað?__________________  
 

12. Hjá hverjum bjó barnið við upphaf 
máls hjá Barnavernd Kópavogs?  

 Býr hjá kynforeldrum 

 Býr hjá fósturforeldrum 

 Býr hjá einstæðum föður 

 Býr hjá einstæðri móður 

 Býr hjá ættingjum. 
Hverjum?___________ 

 Annað_________________ 
 

13. Hjá hverjum bjó barnið þegar máli 
lauk hjá Barnavernd Kópavogs?  

 Býr hjá kynforeldrum 

 Býr hjá fósturforeldrum 

 Býr hjá einstæðum föður 

 Býr hjá einstæðri móður 

 Býr hjá ættingjum. 
Hverjum?___________ 

 Annað_________________ 
 

14. Ræddi starfsmaður barnaverndar 
eða annar ráðgefandi aðila við 
barnið? 

 Já 

 Nei 
 

15. Hversu oft voru höfð bein 
samskipti við barnið? 

 1-3 sinnum 

 4-7 sinnum 

 7-10 sinnum 

 10 sinnum eða oftar 
 

16. Var barninu skipaður talsmaður? 

 Já 

 Nei 
 

17. Afþakkaði barn eða foreldri 
úrræði? 
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 Barn afþakkar úrræði 

 Foreldri afþakkar úrræði 
 

18. Athugasemdir________________
___________________________ 

 
 
 
Guðbjörg Gréta Steinsóttir 
Meistaranemi í félagsráðgjöf
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Fylgiskjal  2: Spurningakönnun  

Ungt fólk sem Barnavernd Kópavogs hafði afskipti af á unglingsárum 

Tilgangur rannsóknarinnar er að afla þekkingar á félagslegri stöðu ungs 

fólks er Barnavernd Kópavogs hafði afskipti af á unglingsárum. Markhópur 

rannsóknarinnar eru einstaklingar fæddir á árunum 1988-1992 er Barnavernd 

Kópavogs hafði afskipti af á árunum 2005-2010. 

Markmið er að niðurstöður verði upplýsandi fyrir Barnavernd Kópavogs um 

hvernig best sé að vinna með unglingum og fjölskyldum þeirra. Rannsóknin er 

unnin í samvinnu við Barnavernd í Kópavogi en rannsókn sem þessi hefur ekki verið 

framkvæmd áður. Framlag þitt er forsenda þess að hægt sé að framkvæma þessa 

rannsókn og bendi ég á að þátttaka þín getur veitt upplýsingar um hvernig hægt sé 

að þróa þjónustu Barnaverndar Kópavogs með hag notenda fyrir sjónum.  

  Þú tekur þátt með að svara spurningalista sem tekur um 10 mínútur að 

svara. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu og þú þarft ekki að 

svara einstaka spurningum frekar en þú vilt. Það er þó hagur rannsóknarinnar ef 

flestum spurningum er svarað og að þeim sé svarað af eins mikilli nákvæmni og 

hægt er.  

 Rannsóknin byggir að hluta á sendum spurningalista, sem ég bið þig um að 

svara, en einnig á opnum viðtölum við 6-10 einstaklinga og innihaldsgreiningu 

gagna hjá Barnavernd Kópavogs. Ef þú ert tilbúin(n) að taka frekari þátt í 

rannsókninni er möguleiki á að koma í viðtal er tekur 40-60 mínútur. Þar er spurt 

frekar út í félagslega stöðu og um stuðningsaðgerðir Barnaverndar Kópavogs. 

Engar greiðslur eru veittar fyrir þátttöku. Ef óskað er frekari upplýsinga um 

rannsóknina eða áhugi er fyrir frekari þátttöku er hægt að hafa samband við 

rannsakanda eða ábyrgðaraðila (sjá netföng og símanúmer hér neðar).  

„Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar um 

félagslega stöðu ungs fólks er Barnavernd Kópavogs hefur haft 

afskipti af á unglingsárum og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég er 

samþykk/ur þátttöku eftir að hafa lesið þessar upplýsingar og tel 

ég mig hafa fengið svör við þeim spurningum sem hafa vaknað.“  

Það eru 32 spurningar í þessari könnun 
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Persónulegar upplýsingar 

Hér vil ég biðja þig um að svar nokkrum bakgrunnsspurningum og um leið minna 
þig á að svör munu ekki vera rakin til einstakra þátttakenda.  

1. Kyn  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af 
eftirfarandi: 

 Kvenkyn  

 Karlkyn  
 

2. Aldur?  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 
 ___________________________ 
 
3. Menntun í árum? (Teldu með 

grunnskóla)  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 
 ______________________________ 
 
4. Hvaða skólastigi hefur þú lokið?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 
Grunnskóla  
Stúdent  
Iðnmenntun  
Háskóla  
Annað:  

  
5. Starfshlutfall  

Er ekki í starfi  
Er í hlutastarfi  
Er í fullu starfi (100% starf)  
Er í meira en 100% starfi  

 
6. Við hvað starfar þú?  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 
____________________________ 

Upplýsingar um fjölskylduhagi 
Hér vil ég biðja þig um að svara nokkrum spurningum um fjölskylduhagi og um leið 
minna þig á að svör verða ekki rakin til einstaka þátttakenda.
7. Hjúskaparstaða?  
Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Einhleyp(ur)  
Í sambúð  
Skilin(n)  
Skilin(n) og gift(ur) aftur  
Ekkja/ekkill  
Ekkja/ekkill og gift(ur) aftur  
Einstætt foreldri  

 
8. Ef í sambandi hversu lengi? 

(skrifið árafjölda)  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt 
hér: ___________________________ 
 
9. Hversu mörg börn áttu?  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt 
hér: ___________________________ 
Ef þú átt ekki börn þá ritar þú 0 
 
10. Heildarfjöldi barna á heimilinu?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á og 
skrifaðu athugasemd ef við á. 

0-2 ára ___________________ 
3-5ára ___________________ 
6-8 ára __________________ 
8-10 ára _________________ 
10 ára eða eldri ___________ 

  
11. Ef börn eru á heimilinu hversu 

mörg eru eigin og hversu mörg 
eru stjúpbörn?  

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 
Eigin börn: __________________  
Stjúpbörn: __________________ 
  
12. Aðrir á heimilinu: Hve margir 

fullorðnir (eldri en 18 ára) aðrir en 
maki búa á heimilinu?  

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt 
hér:___________________________ 
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13. Tekjur þínar á mánuði? 
(heildarlaun fyrir skatta)  

Undir 100 þúsund  
100-150 þúsund  
151-200 þúsund  
201-250 þúsund  
251-300 þúsund  
301-400 þúsund  
401-500 þúsund  
501 þúsund eða yfir  

 
14. Tekjur fjölskyldunnar á mánuði? 

(heildarlaun fyrir skatta)  
Undir 100 þúsund  
100-150 þúsund  
151-200 þúsund  
201-250 þúsund  
251-300 þúsund  
301-400 þúsund  
401-500 þúsund  
501 þúsund eða yfir  

 
15. Hvaðan koma tekjur þínar?  
Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Þigg fjárhagsaðstoð hjá 
sveitarfélagi  

Þigg fjárhagsaðstoð frá ættingjum  
Þigg bætur frá Tryggingastofnun 

ríkisins  
Fæ atvinnuleysisbætur  
Úr launaðri vinnu  
Úr eigin rekstri  
Annað:_____________________  

  
16. Hverjar eru húsnæðisaðstæður 

þínar?  
Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Bý í leiguhúsnæði  
Bý í eigin húsnæði  
Bý í félagslegu húsnæði  
Bý hjá foreldrum/ættingjum  
Annað:_______________

 
Spurningar er varða Barnavernd Kópavogs 
Hér vil ég biðja þig um að svara spurningum er varða Barnavernd Kópavogs og um 
leið vil ég minna þig á að svör verða ekki rakin til einstakra þátttakanda.

17. Hversu ánægð(ur) ertu með þau 
afskipti er Barnavernd Kópavogs 
hafði í þínum málum er þú varst 
skjólstæðingur þar?  

Mjög ánægð(ur)  
Frekar ánægð(ur)  
Hvorki né  
Frekar óánægð(ur)  
Mjög óánægð(ur)  

 
18. Hver var jákvæðasta upplifun þín 

af Barnavernd Kópavogs?  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt 
hér:___________________________ 
  
19. Hver var neikvæðasta upplifun 

þín af Barnavernd Kópavogs?  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt 
hér:___________________________ 
  

20. Hvað nýttist þér best af þeim 
úrræðum er þú fékkst fyrir 
tilstuðlan Barnavernd Kópavogs?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 
Stuðningur og/eða ráðgjöf frá 

félagsráðgjafa/starfsmanni 
barnaverndar  

Fósturráðstöfun/fósturforeldrar  
(Fóstur er þegar barn flytur á annað 
heimili yfir fyrirfram ákveðinn tíma)  

Stuðningsfjölskylda  
(Fjölskylda sem farið er til í stuttan 
tíma í einu, t.d. eina helgi í mánuði, 
yfir ákveðið tímabil)  

Persónulegur ráðgjafi  
(aðili sem ver tíma með barni við 
félagslegar athafnir eins og við 
tómstundir, leik eða starf)  

Tilsjón  
(Úrræði þar sem Tilsjónaraðili kemur 
inn á heimilið og aðstoðar fjölskyldu 
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og/eða barn við ýmislegt, t.d. við 
innkaup eða heimalærdóm)  

Unglingasmiðjan  
Viðtal/viðtöl í Barnahúsi  

(vegna kynferðisofbeldis eða gruns 
um slíkt)  

Samtöl við sálfræðing eða annan 
fagaðila  
(annar fagaðili getur t.d. verið 
félagsráðgjafi, geðlæknir eða annar 
aðili með sérmenntun)  

Vistheimili  
(Einkaheimili þar sem tekið er á móti 
börnum sem af einhverjum ástæðum 
geta ekki búið heima hjá sér, oftast til 
skamms tíma)  

Tilsjónarsambýli  
(Þar sem unglingar bjuggu saman 
undir umsjón forstöðumanns)  

Meðferðarheimili  
(t.d. Árbót, Götusmiðjan, Háholt eða 
annað)  

Stuðlar  
(hvort sem er neyðarvistun eða 
meðferðar- og greiningardeild)  

Ekkert  
Annað: ______________________ 

  
21. Þegar þú lítur til baka hvað hefðir 

þú vilja sjá annað gert til að veita 

þér sem besta úrlausn við 
aðstæðum þínum þegar þú varst 
skjólstæðingur hjá Barnavernd 
Kópavogs?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á og 
skrifaðu athugasemd. 

Barnavernd hefði mátt koma fyrr 
að mínum 
málum:________________________ 

Barnavernd hefði mátt hafa minni 
afskipti. Ef svo er hvað mátti vera 
minna?:________________________  

Barnavernd hefði mátt hafa meiri 
afskipti. Ef svo er hvað 
vantaði?:_______________________ 

Barnavernd hefði mátt veita mér 
fleiri möguleika á 
stuðningsaðgerðum:______________ 

Barnavernd hefði mátt vera í meiri 
samskiptum við mig 
persónulega:___________  

Annað:_________________________  
  
22. Ef þú vilt bæta við athugasemdum 

vinsamlegast skrifaðu þær hér 
fyrir neðan  

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt 
hér:________________________

 
Spurningar er varða félagslegt umhverfi í dag og líðan 
Hér vil ég biðja þig um að svara nokkrum spurningum um félagslegt umhverfi í dag 
og líðan. Um leið vil ég minna þig á að svör verða ekki rakin til einstakra 
þátttakenda 
 
23. Hversu mikinn stuðning færðu 

almennt frá fjölskyldu og vinum í 
dag?  

Mjög mikinn  
Frekar mikinn  
Frekar lítinn  
Mjög lítinn  
Engan  
Hef ekki þörf á stuðning  

 

24. Ef þú færð stuðning, frá hverjum 
færðu mestan stuðning?  

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt 
hér:___________________________ 
  
25. Breyttist stuðningur frá fjölskyldu 

og vinum eftir afskipti 
Barnaverndar Kópavogs  

Mjög mikið  
Frekar mikið  
Ekkert  
Frekar lítið  
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Mjög lítið  
26. Hvernig eru tengsl þín í dag við þá 

stuðningsaðila 
(fósturforeldara/persónulegan 
ráðgjafa/aðra) er þú kynntist fyrir 
stuðlan Barnavernd Kópavogs?  

Mjög mikil  
Frekar mikil  
Hvorki né  
Frekar lítil  
Mjög lítil  

Er ekki í neinum tengslum við aðila 
er ég kynntist fyrir tilstuðlan 
Barnaverndar Kópavogs  
 
27. Hvernig er líðan þín í dag miða við 

líðan þína áður en Barnavernd 
Kópavogs hafði afskipti af þér og 
aðstæðum þínum?  

Miklu betri  
Betri  
Alveg eins  
Verri  
Miklu verri

 
Spurningar er varða lífsvenjur 
Hér vil ég biðja þig um að svara spurningum um lífsvenjur og um leið minna þig á 
að svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda 

 
28. Neytir þú áfengis? 

Ég neyti ekki áfengis  
1-6 sinnum á ári eða sjaldnar  
1-3 sinnum í mánuði  
1-3 sinnum í viku  
Daglega eða nær daglega  

 
29. Neytir þú kannabisefna?  

Ég neyti ekki kannabisefna  
1-6 sinnum á ári eða sjaldnar  
1-3 sinnum í mánuði  
1-3 sinnum í viku  
Daglega eða nær daglega  

 
30. Neytir þú annarra vímuefna?  

Ég neyti ekki annarra vímuefna  
1-6 sinnum á ári eða sjaldnar  
1-3 sinnum á mánuði  
1-3 sinnum á viku  
Daglega eða nær daglega  

 
31. Reykir þú?  

Já, daglega  
Já, stundum  
Nei 

 
Kóðun 
Hér vil ég biðja þig um að setja inn kóðann sem þú fékkst með boðspóstinum fyrir 
þessa könnun. Kóðunin er notuð til úrvinnslu gagna en verður ekki notuð til að 
rekja svör til einstakra þátttakenda. 
 
32. Kóðun * 
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér:_____________________________ 
  
Ég vil þakka þér kærlega fyrir þátttökuna og um leið aðstoðina við að gera 
meistaraverkefni mitt að veruleika. 
 
Með bestu kveðju 
Guðbjörg Gréta Steinsdótti  
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