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Útdráttur 

Miklar breytingar hafa verið gerðar síðastliðin ár á stöðu barna í 

barnaverndarmálum. Þátttaka þeirra í eigin málum hefur aukist með alþjóðlegum 

samningum og breyttum viðhorfum til barna. Tilgangur þessarar heimildaritgerðar 

er að skoða hvernig lagaþróun hefur verið á Íslandi þegar kemur að rétti barna til 

þátttöku og hvernig hann birtist í barnaverndarstarfi, með því að varpa ljósi á 

rannsóknir og úrræði sem félagsráðgjafar notast við á því sviði. Þátttaka verður 

skoðuð út frá fræðilegu sjónarhorni, hvað hún felur í sér og hvað hindrar hana. Í 

ritgerðinni kemur í ljós að lagaþróun í þessum málaflokki hefur miðað að því að 

efla þátttöku barna allt frá því að fyrstu ákvæði um hana komu inn árið 1992. Að 

miklu leyti í átt að því að samræmast ákvæðum Barnasáttmálans enn frekar. 

Lagaþróun virðist ekki hafa skilað sér að fullu leyti í því hver þátttaka barna er í 

raun og veru. Börn taka almennt lítinn þátt í meðferð eigin mála hjá 

barnaverndarnefnd. Rannsóknir sýna fram á að þátttaka þeirra sé stundum í algeru 

lágmarki eða takmarkist við 12 ára börn og jafnvel eldri. Þessi laga- og 

réttindaþróun virðist hins vegar hafa skilað af sér góðum vinnuaðferðum í 

barnavernd sem stuðla að þátttöku barna þó að erfitt virðist hafa verið að innleiða 

sumar þeirra hér. 
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1 Inngangur 

Hugmyndir um þátttöku og notendasamráð hafa verið áberandi á síðastliðnum 

árum og fylgt eftir þróun á mannréttindum og borgaralegum réttindum á 

alþjóðlegum vettvangi. Hlutdeild notandans í þjónustu hefur aukist og 

hugmyndirnar færst inn á vettvang félagsráðgjafar. Áður fyrr var ekki tekið tillit til 

barna í þessari hugmyndafræði þar sem litið var svo á að þau hefðu ekki getu til að 

taka ákvarðanir eða mynda sér skoðanir og hafa þau því haft lítil áhrif og litla 

möguleika til að vekja athygli á sér og sínum skoðunum (Warren, 2009). Efling 

mannréttinda og borgaralegra réttinda með alþjóðlegum samningum leiddi af sér 

þróun á réttindum barna og miklar hugarfarsbreytingar á því hvernig litið er á börn 

í hinu félagslega kerfi. Viðfangsefnið hér er því börn og þátttaka þeirra í 

barnaverndarmálum, bæði út frá lögum sem snerta þátttöku þeirra og rannsóknum 

á þátttöku barna í barnaverndarmálum. 

Markmið með vinnu þessarar BA ritgerðar er að fá sýn á þróun þátttöku 

barna í barnaverndarmálum á Íslandi. Þær spurningar sem leitast er við að svara 

eru: 

 Hvernig hefur þátttaka barna í barnaverndarmálum þróast í lagasetningu 

á Íslandi? 

 Hvaða aðferðir, sem notaðar eru af félagsráðgjöfum í barnavernd, stuðla 

að þátttöku barna í eigin málum? 

 Hvernig birtist þátttaka í rannsóknum sem gerðar hafa verið á þátttöku 

barna í barnaverndarmálum? 

Farið er yfir hugmyndir um þátttöku, valdeflingu og notendasamráð barna. Farið er 

yfir lagaþróun í íslenskum barnaverndarlögum með því að skoða þau ákvæði sem 

ná til réttinda barna á þátttöku. Leitast er eftir því að fá sýn á hver þátttaka, 

samkvæmt þessum lagaákvæðum, er í raun og veru með því að notast við gögn 

eins og rannsóknir og úrræði á vegum Barnaverndarstofu. Leitast er við að tengja 

félagsráðgjöf og vinnu félagsráðgjafa við þátttöku barna. Þó að barnaverndar-

starfsmenn, sem fjallað er um hér í rannsóknum, séu ekki allir félagsráðgjafar er 

notast við orðið félagsráðgjafar þar sem umfjöllun hér snýr að þeim. Þessari ritgerð 
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er ekki ætlað að fjalla um framkvæmd og málsmeðferð barnaverndarmála og er því 

ekki farið ítarlega í það. Þrátt fyrir það er í umfjöllun um rannsóknir og lagaramma í 

kringum barnaverndarmál að einhverju leyti komið inn á málsmeðferð, hvar málið 

sé statt, hvort um sé að ræða könnun máls eða áætlanagerð og úrræði á vegum 

barnaverndarnefnda. Þátttaka barna getur verið mismunandi eftir því á hvaða stigi 

mál þeirra er en hér er sjónum frekar beint að þátttökunni sjálfri en uppbyggingu 

barnaverndarmáls. 
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2 Þátttaka og barnamiðuð nálgun 

Á síðastliðnum árum hefur verið lögð meiri áhersla á þátttöku barna í 

barnaverndarmálum og ákvarðanatöku er varða þau. Þátttaka er nú til dags mikið 

tengd við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hér eftir nefndur 

Barnasáttmálinn, sem öðlaðist gildi á Íslandi árið 1992 en hann er að vissu leyti 

stórt skref fyrir rétt barna til þátttöku. Hann markar hins vegar ekki upphaf þess að 

þátttaka barna sé fest á blað, tilurð hans má rekja til þróunar á þessum málum 

lengra aftur í tímann. Fyrsti alþjóðlegi samningurinn, sem varðar réttindi barna, er 

frá árinu 1924 en hann var yfirlýsing frá Þjóðarbandalaginu. Þessi áhersla hefur 

verið undir áhrifum þróunar í þessum málaflokki í átt að því að beina athyglinni frá 

foreldrum yfir á börnin. Um 1980 fór að gæta breytinga í aðferðafræðilegri og 

siðfræðilegri hugsun í átt til aukinnar lýðræðishugsunar sem sjá má af samningi 

Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg réttindi. Farið var að nota orðalagið 

barnasjónarhornið og umræða um að nauðsynlegt væri að tryggja börnum réttindi 

og vernd á lagalegum og alþjóðlegum vettvangi fór af stað (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). Þrátt fyrir að búið sé að setja í lög þennan rétt 

barna til að taka þátt, liggur oft vandinn í því að skilgreina hvað sé þátttaka, 

hvernig hún eigi að fara fram og hvernig hægt sé að stuðla að henni og auka hana. 

2.1 Þátttaka og valdefling 

Í félagsráðgjöf og einnig á öðrum sviðum hefur sú skoðun verið ríkjandi um tíma að 

félagsráðgjafar og aðrir fagmenn séu sérfræðingar á sínu sviði og því séu þeir einna 

hæfastir til að skilja félagsleg vandamál skjólstæðinga sinna og koma auga á lausnir 

á þeim. Starf félagsráðgjafa felst einnig oft í vinnu með hópum í samfélaginu sem 

litið hefur verið svo á að geti ekki tekið ákvarðanir um eigið líf og þá þjónustu og 

aðstoð sem þeir þarfnast vegna fötlunar eða vitrænna annmarka. Vegna þessa og 

annarra þátta skapast ákveðið valdaójafnvægi milli félagsráðgjafa og 

þjónustunotenda. Valdefling snýst um þá hugmynd að fólk nái betri tökum og 

stjórn á sínu eigin lífi, að vera virkur þátttakandi í eigin lífi og að einstaklingur eflist 

og finni að hann geti haft áhrif á líðan sína og þá þjónustu sem hann fær. Valdefling 

er því mikilvæg til að jafna út þetta valdaójafnvægi (Warren, 2009).  
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Hugtakið valdefling er nátengt hugtakinu vald, sem Max Weber skilgreinir 

sem getu einstaklings til að gera grein fyrir óskum og vilja sínum þrátt fyrir að það 

geti verið erfitt ef skoðanir hans eru ekki samþykktar eða samræmast ekki ríkjandi 

skoðun. Samkvæmt Weber er þjóðfélagið stéttaskipt og innan ákveðinna stétta er 

ákveðið vald yfir öðru fólki (Tew, 2006). Valdefling felur í sér að fólk þrói með sér 

þá færni að umgangast þau félagslegu kerfi sem tengjast þeim, sem ekki er hægt 

án þess að fólk skilji og viti hvernig vald er uppbyggt í þeim kerfum. Hverjir það eru 

sem hafi valdið í höndum sér (Jönsson, 2010). Samkvæmt Foucault er valdefling 

ekki einungis það að einn hópur veiti öðrum vald heldur er valdið nú þegar til 

staðar í þjóðfélaginu og taka þarf tillit til þess hvar það liggur ef valdefling á að fara 

fram (Tew, 2006). Hugtakið táknar þörf og viðleitni hópa til þess að skapa 

félagslegt umhverfi laust við mismunun. Valdefling felur þannig í sér að 

einstaklingar geti, með því að hafa stjórn á eigin lífi, fundið sjálfir lausn á sínum 

eigin vandamálum og leyst þau með þeim styrkleikum sem þeir búi yfir (Jönsson, 

2010). Það getur verið mismunandi hvað þetta hugtak þýðir fyrir fólki, hugmyndir 

um það byggja oft á reynslu þeirra sjálfra á valdeflingu. Hún felur í sér að styrkja 

jákvæða þætti valds hjá einstaklingum; að öðlast stjórn og vera minna háður, að 

öðlast sjálfstæði og að hámarka getu sína (Warren, 2009).  

Matti Heikkilä og Ilse Julkunen (2003) hafa fjallað um valdeflingu í 

félagslegri þjónustu og gera þar grein fyrir tvenns konar notendum. Annars vegar 

eru það notendur almennrar þjónustu (e. mainstream), þar sem þjónustan er 

einstaklingsmiðuð og veitt einstaklingum sem þurfa aðstoð, til dæmis vegna aldurs 

eða fötlunar. Hins vegar eru það notendur sértækrar þjónustu (e. targeted) en hún 

miðast þá við einstök félagsleg vandamál. Það er mikilvægt að þekkja þessa tvo 

hópa og einnig að greina á milli þess á hvaða stigi valdgjöf er en samkvæmt þeim 

eru stigin þrjú: Þátttaka notenda, þar sem valdgjöf er minnst. Hlutdeild notenda, 

þar sem valdgjöf er fremur lítil. Það þriðja er svo valdgjöf til notenda en þar gefa 

fagaðilar frá sér vald til notenda. Valdefling krefst hugarfarsbreytinga frá því að líta 

á fagmenn sem sérfræðinga í málefnum ákveðinna hópa yfir í að líta á einstaklinga 

sjálfa sem sérfræðinga í eigin lífi. Hún felur í sér að jafnvægi valds færist til. Í 

hugmyndum Sherry Arnstein um þátttökustigann fjallar hún um vald og segir að 

þátttaka geti í raun ekki átt sér stað án valdeflingar. Ef aðila er ekki veitt vald 
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samhliða þátttöku getur upplifun hans á þátttöku verið slæm og ófullnægjandi 

(Anni G. Haugen, 2012; Warren, 2009). 

Vinna í barnavernd út frá hugmyndinni um valdeflingu felst í því að líta á 

vandamál sem verkefni og að sjá börn og foreldra sem hæfa einstaklinga með 

ákveðna eigin styrkleika. Félagsráðgjafar beina þá athyglinni að styrkleikaþáttum 

foreldra og barna en taka einnig tillit til þeirra vandamála sem þarf að kljást við. 

Vandamálin eru hluti af hjálparferlinu. Það er ekki nóg að skoða hvers vegna og 

hvernig hlutirnir fóru útskeiðis. Það þarf líka að kanna ástandið eins og það birtist 

hér og nú, hvar fólk stendur í dag og finna bjargir og úrræði sem eru fyrir hendi og 

sem gagnast fyrir framtíðina (Schjelderup, Omre, Marthinsen, Horverak og Hyrve, 

2005).  

2.2 Þátttökustig 

Ýmsir fræðimenn hafa flokkað þátttöku barna og sett hana upp í þátttökustiga rétt 

eins og notast er við í kenningum um notendasamráð. Það líkan sem einna 

þekktast er og mikið er notast við kemur frá Roger Hart (1992). Þátttökustigi hans 

er mótaður út frá þátttökustiga sem Sherry Arnstein setti fram árið 1966 en Hart 

hefur aðlagað hann þannig að hann falli að þátttöku barna (Anni G. Haugen, 2012). 

Þátttökustigann vann hann eftir rannsóknir í samvinnu við Barnahjálp Sameinuðu 

þjóðanna (UNICEF). Hann hefur átta þrep en fyrstu þrjú fela ekki í sér þátttöku 

barna, því ofar sem farið er í stigann eykst þátttakan hins vegar. Þrepin átta eru: 

1. Stjórnun (e. manipulation). Hér stjórnast þátttaka algerlega af 

fullorðnum og er gerð á forsendum þeirra. Börn taka stundum þátt að 

einhverju leyti með því að gera það sem þau eru beðin um en fá ekki 

útskýringu á því af hverju þau séu að því eða til hvers.  

2. Skreyting (e. decoration). Þetta stig er mjög líkt stjórnun að vissu leyti. 

Hér taka börnin þátt en hafa ekki mikla hugmynd um hverju þau eru að 

taka þátt í og hafa ekkert ákvörðunarvald um hvernig þátttaka fer fram. 

Hér halda þeir fullorðnu hins vegar ekki uppi þeirri blekkingu að verkefni 

sé alfarið unnið af börnunum. 
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3. Tákn (e. tokenism). Hér er talað um táknræna þátttöku. Þrátt fyrir að 

börnum sé gefin rödd fá þau ekki grundvöll til að ákveða hvernig 

samskipti fara fram og hvorki tækifæri til að mynda sér skoðanir né 

tækifæri til að fræðast um tilgang þátttöku eða verkefnis. 

4. Úthlutuð en upplýst þátttaka (e. assigned but informed participation). 

Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að hægt sé að tala um eiginlega 

þátttöku. Börnin þurfa að skilja tilgang verkefnis, hver ákvað að þeim 

byðist þátttaka í því og að þau bjóði sig fram eftir að verkefnið hafi verið 

útskýrt. Þau þurfa líka að hafa merkingarbært hlutverk sem þjónar 

tilgangi í verkefninu.  

5. Ráðgefandi og upplýst (e. consulted and informed). Hér stjórna fullorðnir 

verkefninu en börn taka þátt í ferlinu og eru upplýst og skilja það. Þau 

eru ekki einungis spurð álits heldur eru skoðanir þeirra virtar og þau fá 

að sjá árangurinn af vinnunni. 

6. Frumkvæði fullorðinna en sameiginleg ákvarðanataka (e. adult initiate 

projects, sharing decisions with children). Hér má segja að raunveruleg 

þátttaka komi að miklu leyti fram. Rétt eins og í fyrra þrepi er verkefninu 

hrint af stað af fullorðnum en hér er ákvörðunarvaldinu deilt með 

börnunum. 

7. Frumkvæði og stjórnun barna (e. child-initiated and direct projects). 

Þegar aðstæður eru til stuðnings geta börn áorkað að vinna saman í 

stórum sem smáum hópum. Það er mikilvægt að þeir fullorðnu passi sig 

á að þeir blandi sér ekki í eða stjórni verkefninu því hér eru það börnin 

sem stjórna því, hafa frumkvæði og taka ákvarðanir. 

8. Frumkvæði barna og sameiginleg ákvarðanataka (e. child initiated, 

shared decisions). Hér er þátttaka mest, börnin eiga frumkvæði að 

verkefninu og það er unnið út frá þeirra hugmyndum. Verkefni er oft að 

vissu leyti unnið í samstarfi við fullorðna en að miklu leyti á forsendum 
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barnanna. Það er algengara að eldri börn setji á stoð verkefni eins og í 

efsta þrepi stigans. 

Verkefni í efsta þrepinu eru mjög óalgeng samkvæmt Hart en ekki vegna skorts á 

vilja hjá yngra fólki heldur frekar vegna þess að það vantar oft fullorðinn 

einstakling sem vinnur í samstarfi við þau og ber virðingu fyrir því að verkefnið sé 

samt sem áður barnanna. Með því að notast við þátttökustiga eins og þennan er 

auðveldara að festa hendur á því hver þátttaka er og í hversu miklum mæli hún 

kemur fram (Hart, 1992; Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  

2.3 Þátttaka í barnaverndarstarfi 

Oftast nær eru ákvarðanir stórar og smáar, sem varða börn, teknar af foreldrum 

þeirra. Þessar ákvarðanir eru oftast ekki teknar með formlegum hætti og oftast án 

mikilla afskipta barna. Foreldrum er að miklu leyti treyst fyrir þessari 

ákvarðanatöku þar sem þeir eru í daglegum samskiptum við börnin. Þeim ber líka 

lagaleg skylda, samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 og barnalögum nr. 

76/2003, til þess að haga þeirri ákvarðanatöku svo hún henti sem best hag og 

þörfum barna. Þegar þessar ákvarðanir færast yfir á hendur annarra aðila, eins og 

barnaverndaryfirvalda, horfir öðruvísi við. Í þeim tilfellum getur verið að margir 

aðilar sjái um ákvörðunartöku, aðilar sem ekki taka þátt í daglegu lífi barnsins, 

sumir jafnvel barninu ókunnir. Einnig er lagalegur réttur barna til að tjá sig, þegar 

mál þeirra eru til skoðunar hjá yfirvöldum, mjög skýr og kemur hann fram í 2. 

málsgrein 4. greinar barnaverndarlaga (Thomas og O‘Kane, 1999b).  

Þar sem þátttaka barna í málum sem varða þau og barnamiðuð nálgun 

starfsmanna er enn að þróast er mikilvægt að líta til þeirra rannsókna sem gerðar 

hafa verið nú þegar. Í Bretlandi hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á 

síðastliðnum árum á því hver sé reynsla barna og starfsmanna á því að auka 

þátttöku barna í barnaverndarmálum. Niðurstöður þessara rannsókna á tíðni 

þátttöku eru frekar svipaðar. Samkvæmt Thomas og O‘Kane (1999a, 1999b) hefur 

þátttaka barna á fundum, sem varða ákvarðanatöku og áætlanagerð, aukist til 

muna frá fyrri rannsóknum. Þeir skilgreina þrjá þætti sem hafa áhrif á hvort 

börnum sé boðið að taka þátt í þessum fundum og hvort þau ákveði að sitja þá. 

Einn sá mikilvægasti er að þeim er frekar boðið því eldri sem þau eru. Aðrar 
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rannsóknir sýna að þátttaka er mest hjá eldri börnum (Anni G. Haugen, 2012). Ef 

aðstæður þeirra eru stöðugar eru meiri líkur á að þeim sé boðið og minni líkur ef 

ætlað er að taka mikilvægar ákvarðanir á fundinum. Einnig aukast líkurnar þegar 

notast er við svokallað „looking act review“ en það felur í sér leiðbeiningar byggðar 

á rannsóknum um hvernig skuli vinna mál með börnum. Ljóst er að vilji barnanna 

til að hafa val um að taka þátt er til staðar á hvaða aldri sem er og flestum börnum 

sem býðst að sitja fundina gera það. Þrátt fyrir það var ánægja þeirra með fundina 

ekki mikil, þeim var lýst sem leiðinlegum, óhuggulegum, stressandi og ógnandi. Það 

er því ekki nóg að bjóða börnum á þennan fund heldur þarf einnig að aðlaga hann 

að þeim, eins og með því að nota leiki og æfingar sem hjálpa börnunum að skilja 

efni hans og koma sínum skoðunum betur á framfæri. Félagsráðgjafi þarf að vera 

tilbúinn að leggja sitt af mörkum, hann þarf að hlusta á barnið í raun og veru. Það 

þarf líka að fylgja óskum þess eftir, eins mikið og hægt er, en í rannsókn McLeod 

(2007) litu börnin svo á að þegar félagsráðgjafinn brást ekki við óskum þeirra með 

gjörðum sínum að hann hefði í raun ekki hlustað á þau. Hann þarf líka að skilja 

hvernig barnið sér þátttöku og hvað í ferlinu sé því mikilvægt (McLeod, 2007; 

Thomas og O‘Kane, 1999a). 

Þrátt fyrir að fundir sem þessir séu mikilvægir þegar kemur að 

ákvarðanatöku í málum barnanna, og því líklegt að fagmenn sjái þátttöku 

endurspeglast í því að sitja þessa fundi, er mikilvægt að horfa til heildarferlisins. 

Eins og Sinclair (1998) heldur fram er áætlanagerð ferli og því þurfi líka að líta á 

þátttöku barna sem ferli. Hún bendir á fjóra þætti sem geta stuðlað að þátttöku og 

fært hana nær því að vera ferli: Fyrsti þátturinn snýst um að veita upplýsingar en í 

rannsókn Sinclair, rétt eins og í rannsókn Thomas og O‘Kane (1999a), var oft mikill 

skortur á undirbúningi fyrir börnin. Undirbúningur er mikilvægur grundvöllur 

þátttöku. Þrátt fyrir að börnin segjast hafa viljað fá meira af honum kom fram að 

margir félagsráðgjafar lögðu áherslu á mikilvægi þess að undirbúa þau til að þau 

gætu tekið þátt. Ekki er nóg að segja þeim frá því hvað er í gangi heldur þarf líka að 

hjálpa þeim að skilja það. Mikilvægt er að ráðfæra sig við þau á öllum 

tímapunktum í ferlinu og að þau geti leitað ráða hjá starfsmanni sem þau þekkja. 

Aðrir þættir sem geta stuðlað að þátttöku eru mæting á fundi og það að deila 

skriflegum gögnum til að börn séu upplýst í gegnum allt ferlið (Sinclair, 1998). Það 
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að börn séu upplýst um ráðstafanir og áætlanir barnaverndaryfirvalda getur skipt 

sköpum í því hvort úrræði skili árangri. Það hefur sýnt sig að það að upplýsa börn 

sem fara í fóstur um ástæður þess og aðstæður auki tilfinningalegt öryggi þeirra og 

hjálpi til við aðlögun að breyttum aðstæðum (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Hervör 

Alma Árnadóttir (2010) talar einnig um mikilvægi þess að líta á fjölskyldusamráð 

sem ferli þar sem þátttaka á að fara fram á öllum ferlinum. Sérstakur samráðsaðili 

er hluti af fjölskyldusamráði og er eitt af hans hlutverkum að upplýsa og undirbúa 

aðila fyrir fundi. Þátttaka felst því ekki einungis í því að leyfa barni að mæta á fund 

eða að leyfa því að tjá sína skoðun heldur þurfa aðrir þættir að vera til staðar, eins 

og upplýsingagjöf, til þess að þátttakan hafi einhverja þýðingu. 

2.3.1 Takmarkanir á þátttöku í barnaverndarstarfi 

Barnaverndarstarf tekur mið af tveimur áherslum. Ein þeirra, áherslan á að vernda 

börn gegn óviðunandi aðstæðum, getur valdið ákveðinni takmörkun þegar kemur 

að því að styðja börn til þátttöku í ákvarðanatöku sem varðar þau. Þar sem 

barnaverndarstarfsmönnum ber ávallt að gæta hagsmuna barns fyrst og fremst 

getur komið fyrir að félagsráðgjafi þurfi að beita ákveðnu úrræði þrátt fyrir það að 

barn og foreldri séu ekki sammála þeirri ákvörðun. Í þeim aðstæðum getur verið 

erfitt að halda uppi samvinnu og að reyna að efla barnið til þátttöku. Mikið 

valdaójafnvægi getur ríkt í þessum aðstæðum og oft verður barnaverndarmál til án 

þess að foreldrar eða börn fái mikið um það að segja. Í sumum tilfellum eru það 

foreldrarnir sjálfir sem leita til barnaverndar en í öðrum tilfellum er um að ræða 

tilkynningar frá öðrum aðilum. Foreldrar fá svo að vita um tilkynningar á 

mismunandi stigum málsins. Þetta setur foreldra og börn í þær aðstæður að þeim 

finnist þátttaka ekki vera merkingarbær, þau hafa ekki val um það hvort 

barnaverndarmál sé hafið eða ekki en eru á sama tíma hvött til þess að taka þátt í 

því (Anni G. Haugen, 2007; Barnaverndarstofa, 2006a). Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir (2005) hafa fjallað um velferð barna við skilnað foreldra. 

Þær tala um að slæmt geti verið í sumum tilvikum að ræða við börn, að það geti 

valdið áhyggjum og álagi. Verndun barns getur þannig falist í því að hlífa því og 

þannig takast tvö hlutverk félagsráðgjafa í barnavernd á: Að vernda þau fyrir skaða 
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með því að hlífa þeim við aðstæðum sem gætu mögulega skaðað þau og annars 

vegar að styrkja bjargir þeirra meðal annars með því að hvetja þau til þátttöku.  

2.3.2 Frá barnamiðaðri nálgun í barnasjónarhorn 

Barnamiðuð nálgun (e. child-centred approach) felur í sér að virða réttindi barna til 

að tjá sig um mál er varða þau og til þátttöku í eigin málum. Þrátt fyrir það hefur 

barnamiðuð nálgun sætt ákveðinnar gagnrýni á síðustu árum fyrir skort á því að 

skilja og viðurkenna félagslega stöðu og valdar kenningar. Þar sem barnamiðuð 

nálgun felur ekki í sér þessar kenningar um valdaójafnvægi á hún til að draga 

ályktanir um börn, hvað þau vilji, hvað sé þeim fyrir bestu og hvað þeim finnst, út 

frá sjónarmiði fullorðinna. Þannig nær sú þátttaka, sem börnunum er boðið, 

einungis upp að vissu marki þar sem er búið er að ákveða fyrir fram hvað þau þurfa 

áður en þau sjálf eru spurð út í það (Fern, 2008).  

Í lokaritgerð sinni skrifar Elizabeth Fern (2008) um barnasjónarhorn (e. 

child-directed approach) sem hefur það fram yfir barnamiðaða nálgun að tekið er 

tillit til þessa valdaójafnvægis og börn eru styrkt og valdefld til þátttöku. Það er 

mikilvægt að líta á sterka eiginleika þeirra eins og sérþekkingu á eigin aðstæðum, 

styrk, hæfileika til að skilja og vilja til þátttöku og hætta að líta á þau sem 

varnarlausa og ófullgerða einstaklinga. Í því felst að hætta að líta á aðstæður og 

getu barna út frá forsendum fullorðinna. Að sjá aðstæður út frá sjónarhorni barna. 

Barnasjónarhornið er nátengt þeim hugmyndum um að börn séu fullgildir 

samfélagsþegnar og byggir því á þátttökulýðræði (Fern, 2008).  

Barnasjónarhornið felur líka í sér hugmyndir um jafnræði. Barnið á að geta 

unnið með fullorðnum sem jafningi að vissu leyti. Til þess að það náist þarf að vera 

jafn aðgangur að upplýsingum og valdi til ákvarðanatöku þarf að vera skipt jafnt. 

Það getur verið erfitt að ná fram þessu jafnvægi þar sem börn eru háð fullorðnum 

á þann veg að þeir þurfa að setja fram, veita og verja þennan rétt barna að fram sé 

komið fram við þau af jafnræði. Þegar áhersla er lögð á barnasjónarhorn í starfi 

félagsráðgjafa eykst virkni og þátttaka barna (Fern, 2008). Samband 

félagsráðgjafans við barnið getur haft áhrif á það hvort hægt sé að beita 

barnasjónarhorni í raun. Eins og fram kemur hjá Bell (2002) getur skortur á valdi 

hjá börnum orðið til þess að ólíklegt sé að þátttaka þeirra verði mikil og að 
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skoðanir þeirra verði ekki virtar þegar ákvarðanir eru teknar um málefni þeirra, 

þrátt fyrir að þau séu tekin með í ferlinu. Bell talar sérstaklega um tengslamyndun 

og byggir á hugmyndum um tengslakenningu (e. attachment theory) sem hún 

tengir við barnasjónarhornið. Í rannsókn hennar kom fram að þegar börn mynduðu 

jákvæð tengsl við félagsráðgjafa áttu þau auðveldara með að tjá sig um sínar 

skoðanir og hvað þau vildu. 
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3 Lagaþróun í barnavernd 

Fyrstu lög um barnavernd á Íslandi voru sett árið 1932. Þau hétu lög um 

barnavernd nr. 43/1932 og voru norsk barnaverndarlög fyrirmyndin eins og með 

mörg lög sem sett voru á þessum tíma. Með þessum lögum var kveðið á um skipan 

barnaverndarnefnda og að einhverju leyti hvert hlutverk þeirra skyldi vera. Hér má 

að vissu leyti segja að upphaf opinbers barnaverndarstarfs hefjist. Á þessum árum 

var einnig skrifað mikið um barnavernd, meðal annars af Bríeti Bjarnhéðinsdóttur 

og fleiri baráttukonum, og má segja að í þeim skrifum komi fram tvær meginreglur 

sem enn gilda í barnavernd í dag: Að grípa inn í þegar forsjáraðilar bregðast barni 

og þegar barn stofnar sjálfu sér í hættu. Þessar meginreglur koma fram í lögunum 

allt frá 1932 og setja barnaverndarstarfi ákveðin mörk enn í dag (Bragi 

Guðbrandsson, 2008). 

Lagaþróun næstu ára í þessum málaflokki tekur lítið til réttinda barna til að 

tjá sig um málefni er þau varða en hins vegar er meira litið til réttar foreldra. Með 

lagabreytingum árið 1947 kemur fram að ef framkvæmdar eru meiri háttar 

ráðstafanir skuli leita umsagnar foreldra eða forráðamanns ef hægt er (Lög um 

vernd barna og ungmenna nr. 29/1947). Með lagasetningu árið 1966 er réttur 

foreldra rýmkaður frekar og er þeim þá gefinn kostur á að tjá sig um mál áður en 

þau eru leidd til lykta. Í sömu lögum má líka finna fyrsta vísi að aðkomu barna en 

þar er kveðið á um skyldu til að gefa barni kost á að mæta á fundi 

barnaverndarnefndar (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966). 

Þrátt fyrir að fyrsti vísir að aðkomu barna að barnaverndarmálum komi 

fram í lögunum frá 1966 má segja að fyrstu eiginlegu réttindi barna til þátttöku 

komi ekki fram fyrr en mörgum árum seinna eða við lagasetningu árið 1992. Hér á 

eftir verður því fjallað aðallega um lagasetningu frá og með 1992 um þau ákvæði er 

varða þátttöku barna. 

3.1 Lagasetning árið 1992 

Þegar lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 voru sett má segja að tími hafi 

verið kominn á endurskoðun á þessum málaflokki en eldri lög í honum voru þá um 

26 ára eða frá 1966. Svipað frumvarp hafði áður verið lagt fram árið 1990 en náði 

ekki lögfestingu. Einnig var mikið skrifað um barnavernd á þessum árum. Árið 1991 
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vann Aðalsteinn Sigfússon skýrslu á vegum Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar 

en hún fjallar um mál sem borist hafa stofnuninni vegna kynferðislegs ofbeldis 

gegn börnum á árunum 1983 til 1990. Í þeirri skýrslu kom fram að ein af hverjum 

átta stúlkum og einn af hverjum tíu drengjum eigi í hættu á að verða fyrir 

kynferðislegri áreitni. Skýrslan kemur út á þeim tíma þegar nýlega er farið að ræða 

um kynferðisbrot í samfélaginu og má sjá það á því að tilkynningum fjölgar 

gífurlega eftir árið 1986. Líklega skýringu á því telur Aðalsteinn vera aukna umræðu 

um þetta málefni og þekkingu starfsmanna (Aðalsteinn Sigfússon, 1991). Hluti af 

því sem skrifað var um börn og vernd þeirra var ákveðin gagnrýni á starfshætti og 

vinnu barnaverndarnefnda. Í Þjóðviljanum, 21. febrúar árið 1990, skrifar Einar Ingvi 

Magnússon um það sem hann kallar barnasölu barnaverndar þar sem hann segir 

að mæðrum sé boðið: „Gull og grænir skógar“ ef þær láti börn sín af hendi til 

barnaverndarnefndar (bls 9). Samtökin Fjölskylduvernd, sem stofnuð voru árið 

1990 með það að markmiði að vernda fjölskyldur gegn því að barnaverndaryfirvöld 

sundri þeim, létu líka til sín taka á fjölmiðlavettvangi. Í grein Dagblaðsins Vísis, 

sama ár, segir: ,,Þung áhersla er lögð á að grundvallarbreytingar fari fram varðandi 

núverandi starfshætti barnaverndaryfirvalda“ (ÓTT, 1990, bls. 2) og talað er um 

sinnuleysi yfirvalda gagnvart réttindum fjölskyldna. Í sömu grein er lögð fram hörð 

gagnrýni á bækling, sem hægt var að nálgast hjá Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar, þar sem mælt er fyrir um notkun amfetamíns fyrir börn sem 

stríði við athyglisbrest (ÓTT, 1990). 

Einnig var mikið skrifað í blaðagreinum um þá sérstöku aðstöðu að rannsóknar- og 

dómsvald í þessum málum sé í raun á hendi sama aðila eins og sjá má af grein Þóru 

K. Ásgeirsdóttur frá 1991. Einnig er fjallað um sama mál í umræðum á Alþingi þegar 

lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 eru lögð fyrir. Þar segir Guðrún 

Helgadóttir þingmaður: „Það er að mér sýnist hér gert ráð fyrir að þriggja manna 

barnaverndarráð sé eins konar dómstóll. Það hefur endanlegt úrskurðarvald“ og að 

hér sé „auðvitað mikill vandi á ferðum og eins gott að þar sé til vandað um 

mannval í barnaverndarráð. Hins vegar held ég að rétt sé að afnema það að 

barnaverndarráð sé jafnframt að leiðbeina barnaverndarnefndum. Ég held að það 

sé af hinu góða að þarna sé skilið á milli“ (Guðrún Helgadóttir, 1991-1992). Þrátt 
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fyrir andmæli sem þessi var lítil breyting á því að barnaverndarráð hafi lokaorð í 

barnaverndarmálum. 

Þrátt fyrir að sú gagnrýni sem kemur fram í blaðagreinaskrifum á þessum 

tíma sé að einhverju leyti æsifréttamennska og gefi ekki fullkomlega nákvæma og 

raunhæfa mynd af starfsemi barnaverndar á þessum tíma er ljóst að krafa sem sett 

er fram um breytingar og nýja lagasetningu á þessu sviði sé raunhæf. Öðru hvoru 

koma upp tímabil þar sem mikið er fjallað um ákveðna málaflokka í 

dagblaðaskrifum eða á pólitískum vettvangi og ýtir það oft á lagalega endurskoðun 

í þeim málaflokki. Stundum eru það ákveðin mál sem koma upp og vekja athygli 

almennings, sem dæmi er hægt að nefna mál Peter Connelly í Bretlandi. Hann lést 

17 mánaða að aldri eftir líkamlegt ofbeldi sem stóð yfir í langan tíma þrátt fyrir að 

barnaverndarnefnd hafi haft afskipti af fjölskyldunni. Í nýlegu lokaverkefni í 

félagsráðgjöf fjalla Sigríður Rósa Laufeyjardóttir og Una Björk Kristófersdóttir 

(2011) um hvernig orðræða um starfshætti barnaverndar í fjölmiðlum birtist 

almenningi. Þar má koma auga á þau tímabil þar sem umfjöllun um barnavernd er 

áberandi (Sellgren, 2010; Þóra K. Ásgeirsdóttir, 1991). 

3.1.1 Fyrstu lagaákvæði um þátttöku barna 

Árið 1992 komu fram fyrstu eiginlegu ákvæði um þátttöku barna í 

barnaverndarmálum með lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992. Í 

frumvarpi laganna, sem lagt var fram af Ólafi G. Einarssyni þáverandi 

menntamálaráðherra, var að finna fjögur ákvæði sem sneru að einhverju leyti að 

þátttöku barna. Eins og segir í flutningsræðu hans var markmið þess að: „Leitast 

við að skilgreina betur réttarstöðu barna og ungmenna í barnaverndarmálum og 

miðað er að því að auka réttarvernd þeirra“ (Ólafur G. Einarsson, 1991-1992). Þau 

nýmæli sem fram komu frá fyrri lögum voru að barni stóð ekki einungis til boða að 

mæta á fundi barnaverndarnefnda heldur var þessum lögum ætlað að tryggja rétt 

þess til að tjá sig fyrir nefndinni. Þessi réttur til að tjá sig var falinn í því að skipa 

barni sérstakan talsmann og í frumvarpi til laganna var hann einskorðaður við 12 

ára aldurstakmark barna (Þingskjal 680, 1991-1992). Þessu mótmælti Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir í ræðu sinni og segir að: „Barn, sem er yngra en 12 ára og á að 

vistast einhvers staðar, getur haft mjög ákveðnar skoðanir á vistun sinni og viljað 
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tala sínu máli“ (Ingibjörg S. Gísladóttir, 1991-1992) og þá sérstaklega þegar vistun 

er gegn vilja barns. Í 49. grein frumvarpsins, sem snýr að meðferð úrskurðarmála, 

er ekki sett aldurstakmark en hins vegar segir að skylt sé að veita barni, 12 ára eða 

eldra, kost á að tjá sig en heimilt sé að veita yngri börnum kost á að tjá sig með 

aðstoð talsmanns. Þegar frumvarpið kemur úr félagsmálanefnd með 

breytingartillögum hafa þær greinar sem höfðu þetta aldurstakmark, 25. og 26. 

grein, tekið breytingum í átt að 49. grein frumvarpsins og er þá einnig heimilt að 

gefa barni undir 12 ára aldri kost á að tjá sig ef það óskar þess (Ingibjörg S. 

Gísladóttir, 1991-1992; Ólafur G. Einarsson, 1991-1992: Þingskjal 680, 1991-1992; 

Þingskjal 978, 1991-1992). 

Hægt er að deila um það hvort 34. grein laga um verndun barna og 

ungmenna nr. 58/1992 snúi í raun að þátttöku barna en í henni er fjallað um rétt 

barns í fóstri til að fá upplýsingar um hvers vegna því er komið í fóstur og þau 

áform barnaverndarnefnda er varða fóstur þess. Eins og talað var um hér að 

framan felst þátttaka í mörgum atriðum og eitt þeirra er að vera upplýstur og því 

fellur þessi grein laganna, samkvæmt þeirri skilgreiningu, undir þátttöku barna í 

málum er þau varða. 

Í umræðum á Alþingi, þegar frumvarp þetta var lagt fram, var að mestu 

tekið undir mikilvægi þess að tryggja réttindi barna frekar í lögum og flestir lögðu 

áherslu á að tími væri kominn til að endurskoða lög um málefni barna og 

ungmenna. Hins vegar var lítið talað um rétt þeirra til þátttöku fyrir utan það sem 

rakið hefur verið hér að framan og var meiri áhersla lögð á flutning þessara mála til 

félagsmálaráðuneytis, stækkun barnaverndarumdæma og deilu um hvort þessi mál 

eigi að fara dómstólaleiðina (Guðrún Helgadóttir, 1991-1992; Ingibjörg S. 

Gísladóttir, 1991-1992; Jón Kristjánsson, 1991-1992; Jóna V. Kristjánsdóttir, 1991-

1992; Ólafur G. Einarsson, 1991-1992). 

Þær greinar sem varða þátttöku barna eru nokkurn veginn eins eftir að 

frumvarpið hefur farið í gegnum þingið og orðið að lögum að undanskilinni þeirri 

breytingartillögu sem rætt var um hér að framan. Í lögunum standa þá fjórar 

greinar sem lúta að þátttöku barna: Það er 22. grein sem tekur til réttinda barns til 

að tjá sig um sín eigin málefni fyrir barnaverndarnefnd ef vistun er gegn vilja þess 

og með liðsinni talsmanns ef því er að skipta. Því næst 23. grein þar sem nefndinni 
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er heimilt að skipa barni talsmann við rannsókn á máli þess sem hefur orðið fyrir 

áreitni, ofbeldi eða öðrum afbrotum og upplýsingaréttur barna í fóstri samkvæmt 

34. grein. Sú síðasta, 46. grein, snýr að meðferð úrskurðarmála. Þar kemur fram að 

veita skuli barni að jafnaði kost á að tjá sig um mál og skylda sé til þess ef barn er 

12 ára eða eldra, einnig að hægt sé að skipa því sérstakan talsmann (Lög um vernd 

barna og ungmenna nr. 58/1992). 

3.1.2 Lagabreytingar 1998 

Lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 var tvisvar breytt áður en þau 

féllu úr gildi. Fyrri breytingin var gerð árið 1995 en þær breytingar voru að miklu 

leyti tilkomnar vegna skýrslu, sem Hagsýsla ríkisins hafði gefið út árið 1993, þar 

sem úttekt var gerð á heildarskipan barnaverndarmála. Þessar lagabreytingar 

sneru þá að mestu að skipulagningu og uppbyggingu þess stofnanakerfis sem 

heyrði undir barnavernd (Rannveig Guðmundsdóttir, 1994). Því verður ekki gerð 

nánari grein fyrir þeim breytingum en þegar kemur að lagabreytingunni árið 1998 

er horft meira til réttinda barna í barnaverndarmálum. Árinu áður hafði átt sér stað 

sú lagabreyting að gömlu lögræðislögin frá 1984 voru felld úr gildi með 

lögræðislögum nr. 71/1997. Þær lagabreytingar fólu meðal annars í sér breytingar 

á sjálfræðisaldri en hann var hækkaður úr 16 árum upp í 18 ár. Þær breytingar 

höfðu verið í umræðu af ýmsum ástæðum. Í ræðu Jóhönnu Sigurðardóttur (1996-

1997), vegna lagabreytinganna á Alþingi, kemur meðal annars fram að breyttar 

þjóðfélagsaðstæður hafi verið á þann veg að börn séu lengur upp á foreldra sína 

komin og að stofnanir sem fara með málefni barna, eins og Barnaverndarstofa og 

barnaverndarnefndir, hafa bent á að börn á aldrinum 16 til 18 ára njóti ekki sömu 

réttinda og þau yngri. Þeim standi ekki til boða sömu úrræði þar sem þau hafi náð 

sjálfræðisaldri. Þessi mismunun samræmist ekki ákvæðum Barnasáttmálans 

(Lögræðislög nr. 68/1984).  

Í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 var talað um börn til 16 

ára aldurs og ungmenni frá 16 til 18 ára aldurs og gerður er ákveðinn greinarmunur 

á ungmennum og börnum í ýmsum ákvæðum laganna. Því var nauðsynlegt að laga 

þessi lög að breytingu á sjálfræðisaldri og lagt til að einungis verði notað orðið barn 

um einstaklinga 18 ára og yngri í stað þess að tala um börn og ungmenni. Í 
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flutningsræðu Páls Péturssonar vísar hann til Barnasáttmálans og sérstaklega til 5. 

og 12. greina hans en í þeim er falinn réttur barns til að tjá sig um mál er það 

varðar í samræmi við aldur og þroska. Ekki var vísað til Barnasáttmálans á sama 

hátt í fyrri lagasetningu og er þetta því í fyrsta sinn sem hann er notaður sem 

grundvöllur lagabreytingar á barnaverndarlögum. Ein stærsta breyting þegar 

kemur að réttindum barna í breytingartillögu Páls Péturssonar frá árinu 1998 er 

breyting á markmiðsgrein laganna. Sú setning sem kemur þar inn í 1. grein laganna: 

,,Börn skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska“ (Þingskjal 616, 

1998-1999) er í miklu samræmi við greinar Barnasáttmálans og hefur haldist 

nánast óbreytt í lögunum til dagsins í dag (Páll Pétursson, 1998-1999; Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Aðrar breytingartillögur frumvarpsins, sem snúa að þátttöku barna, fela í 

sér rýmkun á þessum rétti. Þær breytingar, sem felast í 22. grein laganna, virðast 

ekki miklar við fyrstu sýn enda fela þær aðeins í sér breytingu á orðalagi, nánar 

tiltekið á einu orði. Í stað orðsins heimilt er sett orðið rétt; að rétt sé að gefa barni 

undir 12 ára kost á að tjá sig ef vistun er gegn vilja þess og sömuleiðis að skipa því 

talsmann ef það á við. Með þessari breytingu er reynt að ýta enn fremur á að tekið 

sé tillit til sjónarmiða barns sem aðild á að máli. Í þeirri grein er vísað í nýja grein 

sem er tilkomin með þessu frumvarpi, grein 43. a., þar sem réttur barna við 

málsmeðferð er aukinn frá því sem fyrr var í 46. grein, sem fjallað var um hér að 

ofan. Með þessari nýju grein er barni ekki einungis gefinn kostur á að tjá sig um sín 

mál heldur er nú skylda að taka réttmætt tillit til skoðana þess (Þingskjal 616, 1998-

1999). Ef þátttaka felst einungis í því að leyfa barninu að tjá sig en ekki er tekið tillit 

til skoðana þess er í raun ekki um mikla þátttöku að ræða. Þarna hefur því þátttaka 

í lögunum verið aukin til muna. 

3.1.3 Fyrirspurnir á Alþingi um talsmann 

Árið 1998 lagði Rannveig Guðmundsdóttir fram fyrirspurn á Alþingi um skipan 

talsmanns í barnaverndarmálum. Sneri hún að því hversu oft barni hafi verið 

skipaður talsmaður á grundvelli laga um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 

síðan þau voru sett. Eins og áður segir er í þeim lögum að finna þrjár greinar sem 

taka til heimildar um skipan talsmanns. Svar félagsmálaráðherra tekur einungis til 
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tveggja ára þar sem upplýsingasöfnun um störf barnaverndarnefnda fram til ársins 

1996 fól ekki í sér upplýsingar um skipan talsmanns. Samkvæmt upplýsingum frá 

árunum 1996 til 1997 hefur 29 börnum verið skipaður talsmaður í barnaverndar-

málum. Þar af voru tíu sem voru í hættu vegna eigin hegðunar og 12 sem voru í 

hættu vegna hegðunar annarra. Sjö börnum var skipaður talsmaður við meðferð 

úrskurðarmála. Þegar heildarfjöldi mála, sem falla undir þessi lagaákvæði hjá 

barnaverndarnefndum á þessum árum, er skoðaður má sjá að talsmaður er 

skipaður í frekar fáum málum. Árið 1996 er slíkur aðili skipaður í 6,4% mála, eða í 

10 skipti. Árið 1997 hefur það rétt aukist en þá var skipaður talsmaður í 18,1% af 

þeim málum sem barnaverndarnefndir fjölluðu um (Barnaverndarstofa, 2000; 

Þingskjal 274, 1997-1998). Af þessu má sjá að notkun talsmans er í miklu lágmarki. 

3.2 Barnaverndarlög nr. 80/2002 – greinar sem taka til þátttöku barna 

Árið 2002 voru sett ný lög um barnavernd eftir að farið hafði fram 

heildarendurskoðun á fyrirliggjandi lögum. Áður hafði nefnd, skipuð fagmönnum úr 

ýmsum stéttum, verið skipuð til að fara yfir eldri barnaverndarlög og greina hvaða 

þætti löggjafarinnar þyrfti að bæta. Þetta var í raun í annað sinn sem slíkt frumvarp 

var lagt fram þar sem svipað frumvarp var lagt fram á síðasta þingi árið 2001 en 

náði ekki lögfestingu. Í frumvarpi til þessara nýju laga var að finna mörg nýmæli 

eins og búast mátti við. Eitt af þeim helstu var að: „Dregnar eru saman meginreglur 

sem leggja ber til grundvallar í öllu barnaverndarstarfi” (Páll Pétursson, 2001-2002) 

og lögð áhersla á réttindi barna og þau grundvallarsjónarmið sem ætlast er til af 

barnayfirvöldum að fara eftir í sínum störfum. Með þessari nýju löggjöf er einnig 

sagt til um hlutverk dómsvaldsins, í fyrsta skipti í barnaverndarlögum. Eins og getið 

var í umfjöllun um eldri lög hér að framan hafa umræður um það hvort ekki eigi að 

fela dómstólum ákvörðunarvald í barnaverndarmálum að einhverju leyti sprottið 

upp á Alþingi áður. Hér er því dómstólum gefið þetta vald í ákveðnum tilfellum. 

Lögin fela í sér endurskipulagningu á barnaverndarmálum að einhverju leyti, svo 

sem stofnun kærunefndar barnaverndarmála, en til hennar er hægt að skjóta 

úrskurðum og einstaka ákvörðunum barnaverndarnefndar, og að barnaverndarráð 

verði lagt niður. Önnur nýmæli eru heimildir barnaverndarnefnda til að hafa 

afskipti af þunguðum konum og að Barnaverndarstofa eigi rétt á upplýsingum úr 
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sakaskrá ef brotið er gegn einstaklingi undir 18 ára aldri (Páll Pétursson, 2001-

2002). Þau nýmæli sem skipta mestu máli hér eru rýmkun á réttindum barna til 

þátttöku og rétti til að láta í ljós skoðanir sýnar og verður því ítarlegra farið í þau 

ákvæði hér. 

3.2.1 Þátttaka og réttur barna rýmkaður í lögum 

Í fyrsta kafla laganna, sem tekur til markmiða þeirra, er rétt eins og í þeim fyrri 

kveðið á um að börn skuli hljóta réttindi í samræmi við aldur og þroska en það 

nýmæli er að í 4. grein nýju laganna er mælt fyrir um að barnaverndaryfirvöld skuli 

taka tillit til sjónarmiða og óska barna eftir því sem aldur og þroski þeirra gefur 

tilefni til. Þrátt fyrir að í breytingartillögunni, frá 1998 á lögum um vernd barna og 

ungmenna, sé sagt að veita eigi barni kost á að tjá sig um mál er það varðar og að 

taka skuli tillit til skoðana þess við málsmeðferð, er 4. grein barnaverndarlaga að 

vissu leyti nýmæli þar sem þessu er beint enn frekar að störfum 

barnaverndaryfirvalda í heild. Með 23. grein barnarverndarlaga er barni í fyrsta 

sinn í raun gefinn kostur á að vera eiginlegur þátttakandi í máli sínu og í stað þess 

að fá einungis að tjá sig um mál er barni, sem náð hefur 15 ára aldri, heimilt, í 

samvinnu við foreldra og barnaverndarnefnd, að taka þátt í gerð skriflegra 

áætlana. Einnig er mælt fyrir um að hafa skuli samráð við yngri börn ef aldur og 

þroski gefur tilefni til. Hér má því segja að fyrsti vísir að raunverulegri þátttöku, 

ekki þátttöku að hluta til, komi fram í lögunum (Lög um vernd barna og ungmenna 

nr. 58/1992; Þingskjal 1436, 2001-2002). 

Þegar fjallað er um úrræði utan heimilis eða fóstur í lögunum er sérstaklega 

fjallað um úrræði þar sem gert er ráð fyrir samþykki forsjáraðila og barns sem náð 

hefur 15 ára aldri. Í þessum úrræðum hefur þá barnið einhverja valdgjöf þar sem 

gert er ráð fyrir því að samþykki þess skuli liggja fyrir. Einnig er mælt fyrir um að 

yngra barn skuli fá tækifæri til að tala sínu máli ef ráðstöfun er gegn vilja þess. 

Þegar úrskurður um vistun utan heimilis er gegn vilja foreldra eða barns 15 ára eða 

eldra er þeim heimilt að bera úrskurðinn undir héraðsdómara (Þingskjal 1436, 

2001-2002). 

Með leiðbeiningarskyldu laganna er komið inn á eitt atriði þátttöku en það 

er réttur til að vera upplýstur. Samkvæmt 40. grein laganna er barnaverndarnefnd 
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gert að leiðbeina barni um málsmeðferð og um réttindi þess og skyldur. 

Upplýsingagjöf er mikilvægur þáttur þegar kemur að þátttöku þar sem hún felur 

einnig í sér valdeflingu. Samkvæmt 46. grein er svo barn, sem náð hefur 15 ára 

aldri, aðili barnaverndarmáls í ákveðnum málum. Þau mál sem barn getur haft 

aðild að eru mál sem varða; úrræði utan heimilis með samþykki foreldra og barns, 

ef barnaverndarnefnd úrskurðar um vistun barns utan heimilis og við endurskoðun 

ráðstafana sem barn 15 ára eða eldra hefur samþykkt. Einnig á það við um mál sem 

varða umgengni í fóstri eða ef barn hefur verið vistað á heimili eða stofnun. Í 

athugasemdum með frumvarpi segir að barn hljóti þá öll þau réttindi sem því 

fylgja, eins og aðstoð lögmanns og aðgang að gögnum (Þingskjal 403, 2001-2002; 

Þingskjal 1436, 2001-2002). 

Sérstaklega er svo kveðið á um réttindi barns í fóstri rétt eins og í eldri 

lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992. Greinin helst nánast óbreytt frá 

þeirri eldri nema að hún er orðuð betur. Þar segir að: „Barni skal tryggð vitneskja 

um hvers vegna því var komið í fóstur og hvaða áform barnaverndarnefnd hefur 

um framtíð þess, allt eftir því sem aldur og þroski barns gefur tilefni til“ (Þingskjal 

1436, 2001-2002, 70. gr.). Í þessum nýju lögum er komið meira inn á réttindi barna 

á meðferðarheimilum eða stofnunum. Ein af þeim greinum kemur inn á þátttöku 

en það er 2. málsgrein 81. greinar sem tekur til réttinda barns til umgengni. Þar 

segir að barn, sem er 15 ára eða eldra, hafi rétt til að gera sjálft kröfu um umgengni 

(Þingskjal 1436, 2001-2002). 

Frumvarpið fór fremur vel í gegnum þingið og litlar breytingar gerðar á því, 

mest lagfæringar. Það var samþykkt og eru þessi lög í gildi í dag. Nokkrar breytingar 

hafa verið gerðar á þeim en hér verður sérstaklega farið í þær nýjustu sem gerðar 

voru árið 2011. 

3.2.2 Lagabreytingar 2011 

Eins og svo oft áður við lagasetningu í barnavernd voru breytingartillögurnar, sem 

fluttar voru á 139. löggjafarþingi, ekki að líta dagsins ljós í fyrsta skipti. Sama 

frumvarp var lagt fyrir á fyrra þingi en það hlaut ekki afgreiðslu þá. Í flutningsræðu 

sinni minnist Guðbjartur Hannesson, þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra, á 

Barnasáttmálann og segir að til hans hafi sérstaklega verið litið við gerð 
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frumvarpsins. Þau nýmæli sem helst bar á í þessari breytingartillögu: „Felast í 

breyttu fyrirkomulagi á vistun barna utan heimilis og verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga því tengdu“ og „nýjungum um mat á gæðum og eftirlit“ (Guðbjartur 

Hannesson, 2010-2011). Hér verður hins vegar fjallað um þau nýmæli sem taka til 

þátttöku barna í málum sem varða þau sjálf.  

Ein helsta af þeim breytingum er afnám aldurstakmarkana á því hvenær 

skylt er að gefa barni kost á að tjá sig um sín mál. Samkvæmt 46. grein 

barnaverndarlaga var sett mark við 12 ára aldurinn en tekið fram að gefa skuli 

öllum börnum kost á að tjá sig um málið í samræmi við aldur og þroska. Með því að 

afnema þetta aldurstakmark færist lagasetning í þessum málum enn nær ákvæðum 

Barnasáttmálans en í þeim er ekki sett aldurstakmark á þennan rétt. Við 25. grein, 

sem snýr að fóstri, er því bætt við að ef fóstur standi fram að 18 ára aldri barns geti 

barnaverndarnefnd metið þörf fyrir frekara úrræði. Ef því er hins vegar synjað 

getur barn skotið því til kærunefndar barnaverndarmála. Með því fá börn færi á að 

hafa áhrif á sín mál með því að bera niðurstöðu í þeim undir kærunefnd. Ákvæðum 

um aðild barns við málsmeðferð var lítillega breytt til að þau væru skýrari. Bætt var 

við nýrri grein sem snýr að réttindum barns við málsmeðferð, 63. grein a. Í henni 

segir að barn sem er aðili máls, 15 ára eða eldra, hafi öll réttindi sem fylgja aðild. 

Einnig er kveðið á um að ef ekki komi nægilega skýrt fram afstaða barns, sem ekki 

er aðili máls, í gögnum skuli því vera gefinn kostur á að tjá sig um sín mál eftir aldri 

og þroska. Hér er því búið að skýra betur réttindi barna við málsmeðferð en áður 

fyrr var einungis að finna það ákvæði að barn sem náð hefur 15 ára aldri sé aðili 

máls. Bætt var við nýjum kafla sem ber heitið: Mat og eftirlit með gæðum úrræða 

og vistun barna utan heimilis. Þar er að finna ákvæði sem snýr að rétti barna, sem 

vistuð eru utan heimilis, til að tjá sig um aðbúnað þar og líðan sína (Þingskjal 57, 

2010-2011). 

Eftir fyrstu umræðu, sem var heldur stutt, fór frumvarpið til félags- og 

tryggingamálanefndar sem var mjög ánægð með þær breytingar frumvarpsins sem 

varða réttindi barna til að tjá sig og aðild þeirra að málum. Sneru breytingartillögur 

nefndarinnar ekki að þátttöku barna en voru fremur lagfæringar og leiðréttingar. 

Lögin voru samþykkt með breytingartillögum og öðluðust þegar gildi utan einstakra 
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greina sem ætlað var að tækju gildi 21. júní 2011 (Þingskjal 1425, 2010-2011; 

Þingskjal 1426, 2010-2011). 

3.2.3 Barnaréttarnefndin í Genf 

Samkvæmt 44. grein Barnasáttmálans ber aðildarríkjum að skila inn skýrslum um 

framkvæmd hans. Frumskýrslu er skilað inn tveimur árum eftir fullgildingu 

sáttmálans og eftir það er þeim skilað reglubundið inn á fimm ára fresti. Í þeim er 

fjallað til dæmis um lagabreytingar til að samræma lög frekar að 

Barnasáttmálanum, aðgerðaráætlanir til að tryggja að ákvæði sáttmálans haldist í 

framkvæmd, hvernig fræðslu og kynningu á samningnum er háttað og alls kyns 

atburði sem ætlaðir eru til að efla þátttöku barna. Skýrslunum fylgja oft einnig 

tölulegar staðreyndir um afdrif og samsetningu barna í ríkinu. Í annarri skýrslu 

Íslands, sem tekin var fyrir hjá Sameinuðu þjóðunum árið 2003, er fjallað um 

setningu barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í svari vegna annarrar skýrslu Íslands, 

snerta helstu tilmæli nefndarinnar meðal annars ákvæði 9. greinar samningsins en 

hún snýr að því að dómstólar einir hafi það vald að kveða upp úrskurði í 

barnaverndarmálum. Mikið hefur verið rætt um það í lagaþróun í þessum 

málaflokki hér en með lögum um barnavernd frá árinu 2002 var dómstólum fært 

þetta ákvörðunarvald að vissu leyti eins og áður hefur komið fram. Nefndin biður 

um að hraðað verði lagasetningu á þann veg að hún tryggi að 9. grein samningsins 

sé fylgt og að ákvörðunarvald í þessum málum færist að mestöllu leyti til dómstóla. 

Þegar nefndin fjallar um hvort tillit sé tekið til skoðana barns kemur fram að hún 

hafi áhyggjur af því að börn skorti tækifæri til þess. Hún mælist til þess að Ísland 

hvetji til þess að skoðanir barna séu virtar og komi á fræðslu og þjálfun til að stuðla 

að því. Ekki er minnst á í svörum hennar að breyta þurfi lögum til að tryggja þessi 

réttindi (Sameinuðu þjóðirnar, 2003; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins). 

Þriðja og fjórða skýrsla Íslands voru gefnar út saman árið 2010. Í þeirri 

skýrslu er sagt frá lagabreytingum um niðurfellingu 12 ára marksins og að barn geti 

gerst aðili máls 15 ára í ákveðnum málum eins og kom fram hér á undan. Einnig er 

fjallað um lagabreytingar á barnalögum sem taka til réttinda barna til að tjá sig um 

sín mál og Internetráðstefnur á vegum Umboðsmanns barna þar sem börnum er 
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gefinn kostur á að skiptast á skoðunum og leggja þær fyrir hann. Í svari vegna 

skýrslu Íslands frá barnaréttarnefndinni er ánægju lýst með lagabreytingu sem 

gekk í gegn árið 2011. Samt sem áður er tekið fram að Ísland þurfi að tryggja að 

reglugerðir og lagasetning tryggi enn fremur að réttmætt tillit sé tekið til 

sjónarmiða barna í eigin málum (Innanríkisráðuneytið, 2009; Sameinuðu þjóðirnar, 

2011). 
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4 Rannsóknir á þátttöku barna 

Ekki hafa verið gerðar margar íslenskar rannsóknir á þátttöku barna í 

barnaverndarmálum. Ekki er langt síðan þátttaka barna á sviði barnaverndar 

öðlaðist fastan sess í íslenskum lögum. Fyrsti vísir að ákvæðum um þátttöku þeirra 

kom inn með lögum frá 1992 en með lögum frá árinu 2002 má segja að þátttaka 

þeirra í málum sem þau varða hafi í fyrsta skipti öðlast fastan og skýran lagalegan 

sess. Þar sem mörg þeirra úrræða innan barnaverndar, sem fela í sér þátttöku, eru 

frekar nýtilkomin er ekki óeðlilegt að rannsóknir um þetta séu heldur fáar. Hér 

verður farið yfir nokkrar helstu íslensku rannsóknirnar sem taka til þátttöku barna í 

barnaverndarmálum og ákvarðanatöku þeirra í eigin málum og tölur frá 

barnaverndarstofu sem gefa vísbendingar um þátttöku barna. 

4.1 Ársskýrslur Barnaverndarstofu 

Eins og áður kom fram í fyrirspurnum á Alþingi hefur 29 börnum verið skipaður 

talsmaður á árunum 1996 til 1997 í barnaverndarmálum.  

 

Mynd 1. Fjöldi barna sem skipaður er talsmaður á grundvelli barnaverndarlaga. 

Í skýrslum Barnaverndarstofu kemur hins vegar fram að á þessum árum hafi 30 

börnum verið skipaður talsmaður á grundvelli barnaverndarlaga, tíu árið 1996 og 

20 árið 1997. Eins og sést á mynd eitt fór þeim heldur fækkandi árið 1998 en þá var 

einungis níu börnum skipaður talsmaður. Þeim fór svo fjölgandi eftir það og árið 

2000 voru þau orðin 34. Fjöldinn minnkar árið 2001 í 12 börn en eftir það eykst 
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hann enn fremur en þremur árum seinna, árið 2004, hefur þeim fjölgað um 67 

börn og er heildarfjöldinn kominn í 79. Ekki er hægt að líta fram hjá því að 

heildarfjöldi mála hafi líka aukist á þessu tímabili frá 2001 til 2010. Ef skipan 

talsmanns er skoðuð með tilliti til fjölda mála þar sem ákveðið er að hefja könnun 

má sjá að hann er aðeins skipaður í einstaka málum. Samkvæmt 

barnaverndarlögum skal barnaverndarnefnd taka afstöðu til þess hvort skipa eigi 

barni talsmann þegar ákveðið er að hefja könnun máls. 

Tafla 1. Hlutfall mála þar sem barni er skipaður talsmaður við könnun máls 

Ár 
Mál þar sem ákveðið 
er að hefja könnun 

Fjöldi barna sem 
skipaður er talsmaður Hlutfall (%)   

2002 1.584 16 1,0 

2003 1.859 32 1,7 

2004 2.280 79 3,5 

2005 2.187 64 2,9 

2006 2.122 63 3,0 

2007 2.379 56 2,4 

2008 2.569 75 2,9 

2009 3.086 71 2,3 

2010 2.173 90 4,1 

 

Ef litið er á töflu eitt má sjá að á árunum 2002 til 2010 er hlutfallið hæst 4,1%, árið 

2010. Annars hefur hlutfall þeirra mála verið á milli 1% og 3% á þessum árum. Af 

þessu má sjá að talsmaður er aðeins skipaður í mjög fáum málum ef tekið er tillit til 

heildarfjölda mála þar sem ákveðið er að hefja könnun (Barnaverndarstofa, 2008, 

2012). 

Þegar litið er á tölur frá Barnaverndarstofu um hversu oft talað er við barn 

vegna könnunar máls má sjá aukningu eftir lagasetningu árið 2002. Þessar tölur 

segja sitthvað til um þátttöku barna í barnaverndarmálum en hins vegar ber að 

huga að því að ýmsar ástæður geta legið að baki þess að ekki sé talað við barn. Á 

mynd tvö má sjá að á árunum 1996 til 2002 var rætt við börn við könnun máls í 

17% til 21% tilfella. Eftir 2002 er mikil aukning í því hversu oft var leitað til barnsins 

sjálfs en hlutfallið er komið upp í 63% af heildarmálum aðeins tveimur árum 

seinna, eða árið 2004.  
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Mynd 2. Hlutfall mála þar sem rætt er við barn við könnun máls. 

Eftir það hefur hlutfallið verið rétt undir eða yfir 70%. Árið 2002, þegar aukning 

verður bæði á fjölda barna sem er skipaður talsmaður og í hvaða hlutfalli rætt er 

við barn við könnun máls, er sama ár og núgildandi barnaverndarlög eru samþykkt. 

Ekki verður fullyrt um tengsl þar á milli en ljóst er af tölulegum staðreyndum frá 

Barnaverndarstofu að þessi lagasetning hefur einhver áhrif á það hvort rætt sé við 

börn við könnun máls (Barnaverndarstofa, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006b, 

2008, 2012). 

4.2 Rannsóknir á vegum Barnaverndar Reykjavíkur 

Í rannsókn sem birt er árið 2000, þar sem ætlað var að skoða vinnubrögð í 

barnaverndarmálum hjá Barnavernd Reykjavíkur frá janúar til júlí árið 1999, kemur 

fram að félagsráðgjafi hafi komið inn á heimili 34 barna af 55 þegar þau voru heima 

og hjá flestum í fleiri en eitt skipti. Ekki er tekið skýrt fram á hvaða stigum málsins 

þessi heimsókn fór fram en þar sem rannsóknin tekur til mála sem fjallað er um á 

fundum Barnaverndar Reykjavíkur má ætla að málin séu stödd í könnunarferlinu. 

Það kemur hins vegar fram að ráðgjafi ræddi sérstaklega við einungis tíu börn. Hér 

ber þó að taka fram að rætt var við þau börn sem fóru í sumardvöl en mismunandi 

er hver ræðir við þau og um hvað. Eins og segir í niðurstöðum rannsóknarinnar er 

af lestri gagnanna: „Ekki hægt að merkja að því sé nægur gaumur gefinn að börn 

geti átt sjálfstæðan rétt, aðstöðu þeirra, upplifun og reynslu er sjaldan getið“ 

(Halldóra Gunnarsdóttir, Rúnar Halldórsson og Stefanía Sörheller, 2000, bls. 15). 
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Bendir það til þess að þátttaka barna í þeirra málum á þessum tíma sé í lágmarki 

(Halldóra Gunnarsdóttir, Rúnar Halldórsson og Stefanía Sörheller, 2000). Í lögum 

um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 er að finna nokkur ákvæði sem vísa til 

þátttöku barna eins og fjallað var um hér að framan, nánar tiltekið í 1., 22., 23., 34., 

43.a og 46. grein. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist vera að 

þessi lagaákvæði hafi lítið dugað til að tryggja börnum rétt til þátttöku í eigin 

málum. 

Í samanburðarrannsókn, sem Lísbet Ósk Karlsdóttir og Ottó Karl Tulinius 

gerðu árið 2003, var valið úrtak úr fundargerðum Barnaverndarnefndar Reykjavíkur 

frá janúar til júlí árið 2002 og notast við spurningalista sem gerður var upp úr lista 

fyrri rannsóknar. Í úrtakinu voru 33 börn. Þar kom fram að félagsráðgjafi kom inn á 

heimili í um 80% tilvika þegar barn var heima og að í um 80% tilvika var rætt við 

barnið, þar af oftar en einu sinni í meira en 60% tilvika. Rétt eins og í fyrri rannsókn 

má ætla að málin hafi verið á könnunarstigi þegar heimsókn fór fram. Einnig var 

merkjanlegt að betra skipulag var þá á skráningu hjá barnaverndarnefndum en í 

fyrri rannsókn var oft ekki getið um það í skráðum gögnum hvort rætt hafi verið við 

barn eða ekki (Lísbet Ósk Karlsdóttir og Ottó Tulinius, 2003). Á milli þessara tveggja 

rannsókna hafa lagabreytingar árið 2002 farið fram og virðist vera að þátttaka 

barna hafi að vissu leyti aukist eftir þessa lagasetningu. 

4.3 Þátttaka barna í fósturmálum 

Guðrún Kristinsdóttir (2004) gerði rannsókn á árunum 2001 til 2003 á líðan barna í 

fóstri. Markmið hennar var að skoða reynslu barna í fóstri, varpa ljósi á daglegt líf 

og líðan þeirra og skoða tengsl þeirra við það fólk sem þeim er náið. Rannsóknin 

fór fram með viðtölum og voru þátttakendur 16 talsins á aldrinum 17 til 29 ára. 

Viðmælendur voru ýmist fósturbörn eða kjörbörn, ættleidd af fósturforeldrum. 

Þeir þættir sem taka til þátttöku barna í málum sínum þegar um fósturráðstafanir 

er að ræða eru að samráð sé haft við þau um fóstur og tekið sé réttmætt tillit til 

skoðana þeirra. Að upplýsingagjöf sé til staðar til barna um fósturráðstafanir og 

ástæður fyrir þeim og að reynt sé að veita þeim sjálfræði að eins miklu leyti og 

hægt er. 
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Samkvæmt 3. málsgrein 70. greinar barnaverndarlaga ber barnaverndar-

nefnd að veita barni vitneskju um hvers vegna því var komið í fóstur og hvaða 

áform eru um framtíð þess eftir aldri og þroska. Þetta ákvæði má finna í lögum allt 

aftur til ársins 1992 en gera má ráð fyrir að flestum þessara barna hafi verið 

ráðstafað í fóstur fyrir þann tíma. Þar sem ekki er getið nákvæmlega um á hvaða 

árum fóstur fór fram er ekki hægt að fullyrða um það en samt sem áður var 

nokkrum barnanna ráðstafað oftar en einu sinni í fóstur yfir ákveðinn tíma og gæti 

því verið að einhverjar þær ákvarðana fari fram eftir 1992. Vegna þessa er erfitt að 

ætla að bera rannsókn Guðrúnar við lagaákvæði um þátttöku og lagabreytingar 

síðastliðinna ára (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Flestallir viðmælendur kváðust ekki hafa vitað fullkomlega um ástæður þess 

að þeir voru settir í fóstur sem börn og sumir eiga erfitt með að útskýra það. Sum 

þeirra minnast þess að heyra af því án þess að það væri sagt við þau, önnur eru 

ekki viss á því hvort þeim hafi verið sagt af hverju. Nokkur þeirra minnast þess að 

þeim hafi verið sagt frá ástæðu fyrir fósturvistun, í sumum tilfellum af 

fósturforeldrum. Einn viðmælandi segist muna eftir því að hafa verið spurður að 

því hvort hann vildi fara til fósturforeldra. Þegar viðmælendur tala um hvað hefði 

mátt gera öðruvísi tala þeir flestir um það að spyrja börn út í afstöðu þeirra við val 

á fósturheimilum í samræmi við aldur og þroska. Það er mikilvægt til þess að þau 

geti aðlagast betur og ljóst er að fóstur gangi illa ef barn vill alls ekki vera þar 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Þar sem börnin í rannsókn Guðrúnar voru flest mjög ung þegar þau voru 

sett í fóstur hefur verið takmarkaður möguleiki fyrir félagsráðgjafa og aðra til þess 

að hafa samráð við þau um þessar ráðstafanir. Hins vegar voru sum þeirra á 

táningsárum en það virðist ekki hafa haft úrslitaáhrif á hvort samráð var haft við 

þau um það. Flestir viðmælenda könnuðust lítið við að hafa vitað af 

barnaverndarkerfinu og starfsmönnum þess á þeim tíma þegar mál þeirra voru í 

vinnslu hjá barnaverndarnefndum. Af því er hægt að draga þá ályktun að lítið sem 

ekkert samráð hafi verið haft við börnin af hendi stofnana eða starfsmanna þar. 

Það kemur fram hjá nokkrum viðmælendum að samráð hafi verið haft við þá þegar 

rætt var um ættleiðingu þeirra til fósturforeldra. Einn viðmælenda segist hafa verið 

spurður að því beint hvort hann vildi að fósturforeldrar ættleiddu hann ásamt því 
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að fá fræðslu um hvað það myndi þýða fyrir hann, fósturforeldra og kynforeldra 

hans. Annar viðmælandi segist sjálfur hafa haft áhrif á þetta, hann hafi í raun átt 

frumkvæði að því og beðið um leyfi kynmóður sinnar fyrir ættleiðingunni. Einnig 

kemur samráð fram hjá nokkrum viðmælendum þegar þeir ná sjálfræðisaldri, sem 

þá var 16 ár, þegar ákvörðun er tekin um áframhaldandi fóstur eftir að þeir hafa 

náð sjálfræðisaldri. Þrátt fyrir þessar frásagnir viðmælenda af samráði við börnin 

heyrir það til undantekninga og kom fyrir að ekki var rætt við barn um 

fósturráðstafanir þó að það hafi náð 12 ára aldri, sem áður var haft sem ákveðið 

viðmið. Í fræðilega hlutanum um þátttöku hér að framan var fjallað um það þegar 

þátttaka er einungis á yfirborðinu eða sýndarþátttaka en áhugavert er að skoða 

frásögn eins viðmælanda út frá því. Hann segir frá því þegar móðir hans sótti mál til 

þess að reyna að fá meiri umgengnisrétt. Hann hafði farið í viðtöl vegna þessa þar 

sem hann var spurður út í sitt álit á umgengni við móður sína og segist hafa tekið 

vel í það og tjáð sig um að vilja meiri umgengni við hana. Eftir þessi viðtöl gerðist 

hins vegar ekki neitt, umgengnin varð ekki meiri. Hann segist seinna hafa fengið að 

sjá skýrslu um þessi viðtöl hjá móður sinni þar sem allt hafi verið þveröfugt við það 

sem hann sagði (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Hér er barni boðið að taka þátt en 

það virðist vera að ekki sé tekið réttmætt tillit til skoðana þess. 

Stuðningur og eftirlit getur verið mikilvægt til að gefa börnum færi á 

þátttöku en ekki bar mikið á því í frásögnum viðmælenda. Sumir sögðust hafa vitað 

óformlega af eftirliti en aðrir töldu það ekki vera til staðar. Aðeins eitt af þeim 

börnum sem misstu foreldri sitt fékk heimsókn frá félagsráðgjafa vegna þess og 

einn viðmælenda segist hafa átt jákvæð og hjálpleg samskipti við félagsráðgjafa í 

heimsóknum. Þessi aðgangur að einhvers konar ráðgjafa var alger undantekning 

fyrir utan þau tilfelli þar sem einhvers konar vandamál höfðu komið upp. Það er 

ljóst að lítið sem ekkert samráð hafi verið haft við börnin við fósturráðstafanir og 

að í einstaka tilfellum var þátttaka þeirra það lítil að ekki var einu sinni rætt við þau 

að nokkru leyti um þetta. Flestum viðmælendum, sem ekki var tjáð ástæða þess að 

þeir voru settir í fóstur, fannst það hafa getað skipt miklu máli um aðlögun þeirra 

ef þeir hefðu vitað ástæðuna. Þátttaka kemur skýrast fram við ættleiðingu 

fósturbarna eða ákvörðun um áframhaldandi fóstur þegar þau hafa öðlast sjálfræði 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  
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4.4 Þátttaka barna í fjölskyldusamráði 

Hervör Alma Árnadóttir hefur gert rannsókn á því hvernig gekk að innleiða 

fjölskyldusamráð á Íslandi og þar kemur fram hvert álit þeirra barna, sem tóku þátt 

í henni, er á þeirri aðferð og hvernig þau sjá þátttöku sína í því. Í rannsókninni kom 

fram að börnin sem tóku þátt litu ekki á sig sem þátttakendur í ferlinu og sem 

dæmi könnuðust þau ekki við að hafa tekið þátt í að undirbúa spurningalista fyrir 

fjölskyldufundinn sjálfan. Að undirbúa spurningalista fyrir fundinn er stórt atriði í 

fjölskyldusamráði og á hann að vera gerður saman af fjölskyldunni með það að 

markmiði að valdefla foreldra og börn. Þrátt fyrir það voru börnin flest jákvæð 

gagnvart fundinum og fannst hann hafa þjónað einhverjum tilgangi. Innleiðing 

aðferðarinnar virðist ekki hafa heppnast sem skyldi og því gæti það haft áhrif á 

hversu lítil þátttaka barnanna er í raun og veru (Hervör Alma Árnadóttir 2010). 

Þegar þessi börn tóku þátt í fjölskyldusamráði hafa barnaverndarlög frá 2002 verið 

samþykkt en í þeim er að finna mörg lagaákvæði sem varða þátttöku barna. Þrátt 

fyrir það er þátttaka þeirra í fjölskyldusamráði ekki mikil en eins og segir getur 

verið að ástæða þess sé hversu illa gekk að innleiða aðferðina að fullu. 

4.5 Samvinna við gerð áætlana 

Áætlanagerð er stór partur í vinnu félagsráðgjafa sem starfa í barnavernd. Anni G. 

Haugen, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur gert viðamikla 

rannsókn á áætlanagerð í barnaverndarstarfi. Með rannsókninni var leitast við að 

öðlast þekkingu á því hvernig samvinna í áætlanagerð fer fram og hvernig aðilar 

líta á hana út frá sínu sjónarhorni. Einnig var lagt upp með að skoða hvernig 

áætlanir nýtast í að virkja aðila til þátttöku. Rannsókninni er skipt upp í þrjá þætti: 

Fyrsti hluti felst í innihaldsgreiningu áætlana sem fengnar voru hjá 

barnaverndarnefndum. Greiningunni var ætlað að taka tillit til hlutverks foreldra 

og barna við gerð áætlana. Þar á eftir kemur eigindleg rannsókn þar sem tekin eru 

viðtöl við starfsmenn barnaverndarnefnda fyrir annan hluta rannsóknar. Í 

viðtölunum er reynt að draga fram sýn starfsmanna á þátttöku barna og foreldra 

við gerð áætlana. Í þriðja og síðasta hluta eru svo tekin viðtöl við hluta foreldra og 

barna sem komið hafa að þeim áætlunum sem greindar voru. Áætlanir sem notast 

var við voru 50 talsins (Anni G. Haugen, 2007). 



  

34 

Við greiningu áætlana mátti sjá að ekki var að finna reit fyrir undirskrift 

barns en alls staðar var gert ráð fyrir reit með undirskrift forsjáraðila. Orðalag 

þeirra fól í sér ákveðið vald og var oftast almennt og staðlað. Á 15 áætlunum af 50 

skrifar barnið sjálft undir, eða í 30% tilfella, og eru það elstu börnin sem gera það. 

Börn yngri en 12 ára skrifa ekki undir áætlanir. Þessi undirskrift felur í sér ákveðna 

skuldbindingu og af henni leiðir að aðilar hafi komist að sameiginlegri niðurstöðu. 

Það er mikilvægt að barn fái vitneskju um það hvað undirskrift þess tákni. Athygli 

vekur að 7 af þeim 15 ára börnum, sem áætlanir rannsóknarinnar taka til, skrifa 

ekki undir. Það getur verið að barn hafi samt sem áður tekið einhvern þátt í vinnu 

áætlana en það að barn á þessum aldri skuli ekki skrifa undir áætlun er mjög 

sérstakt, sérstaklega ef það á þátt í áætlanagerð. Ástæður þess að barn skrifi ekki 

undir geta verið ungur aldur þess eða ef áætlun varðar í raun úrræði annarra en 

barnanna, eins og foreldris (Anni G. Haugen, 2009, 2010). 

 Börnin sem rætt var við í öðrum hluta rannsóknar voru 11 talsins. Einnig 

var rætt við 10 foreldra úr 8 fjölskyldum. Hafa verður í huga að erfitt er að alhæfa 

niðurstöður þar sem þátttakendur eru fáir en líta má á þær sem innsýn í upplifun 

þeirra sem getur verið félagsráðgjöfum mikilvæg í sínu starfi. Börnin sem talað var 

við virtust flest lítið vita um hvað væri í gangi við könnun máls, einungis tvö þeirra 

vissu af gerð áætlana í máli þeirra. Þau minntust þess ekki að hafa tekið þátt í að 

móta áætlanir og úrræði eða að hafa fengið mikið tækifæri til að láta sínar skoðanir 

í ljós. Samskipti við félagsráðgjafa voru ekki mikil og frekar óljós í minningu þeirra. 

Af 11 börnum minntust þrátt fyrir það 7 þeirra á að hafa hitt félagsráðgjafa. 

Einungis einn viðmælandi sagði frá einhvers konar mati á úrræði. Miðað við þetta 

kemur ekki á óvart að þekking þeirra á barnavernd hafi verið lítil áður en afskipti 

hófust af þeirra málum. Þau vissu ekki nákvæmlega í hverju starfið fólst og hafa 

líklega ekki fengið upplýsingar um það. Þar sem þekkingu viðmælenda skorti hefur 

þátttaka þeirra takmarkast af því en eins og áður segir eru upplýsingagjöf og 

þekking ein af undirstöðum þátttöku. Af þessu má sjá að það er ekki föst regla 

félagsráðgjafa að tala við barnið, að minnsta kosti ekki að miklu ráði. Það að tala 

við barnið verður að fela í sér upplýsingagjöf, stuðning og virka hlustun þar sem 

virðing er borin fyrir því og skoðunum þess til þess að þátttaka af þeirra hálfu geti 

komið fram. Hægt er að geta sér til um ástæður þess að samvinnu við börn skorti: 
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Málafjöldi starfsmanna setur tíma þeirra skorður, fjármagn er af skornum skammti 

eða að verklag sé orðið staðlað í gegnum tíðina (Anni G. Haugen, 2011). Þrátt fyrir 

að lögin tiltaki skyldu barnaverndarstarfsmanna til að vinna í samráði við börn og 

foreldra og það komi skýrt fram í ákvæðum um áætlanagerð, má sjá af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að skortur sé á því að barnasjónarhorni sé beitt 

og að samráð sé haft í raun. 

Þrátt fyrir að ekki hafi verið sett neitt aldurstakmark á það hvenær börnum 

skuli vera gefinn kostur á að tjá sig um mál í lögunum er oft talað um að skylt sé að 

veita þann kost við 12 ára aldur en eftir atvikum skuli gefa yngra barni þann kost. 

Við lagabreytingar 2011 var svo 12 ára aldurinn tekinn út (Þingskjal 57, 2010-2011; 

Þingskjal 1436, 2001-2002). Samkvæmt barnaverndarlögum er skylt að hafa 

samvinnu við foreldra við gerð áætlana og eftir atvikum er kveðið á um að barn 15 

ára og eldra taki einnig þátt í gerð þeirra. Yngri börn eru einnig tiltekin í lögunum 

en samráð við þau fer eftir aldri og þroska. Þrátt fyrir að ekki sé með þessu sett 

ákveðið aldurstakmark í lögum virðist svo vera að það hafi áhrif á tilhneigingu 

félagsráðgjafa til að ákveða hvenær eigi að virkja barn til þátttöku í áætlanagerð. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á samvinnu við gerð áætlanaskrifa börn yngri 

en 12 ára ekki undir áætlanir og virðist því eins og það sé sett ákveðið mark við 

þennan aldur. 

4.5.1 Hlutverk félagsráðgjafa í að efla þátttöku í áætlanagerð 

Mikilvægt er fyrir félagsráðgjafa að skapa traust milli sín og skjólstæðinga enda er 

traust undirstaða góðs samstarfs. Í rannsókn Anni G. Haugen á samvinnu við 

áætlanagerð kom fram að gerð áætlana getur leitt til þess að traust myndist og að 

það hafi góð áhrif á samstarf við gerð þeirra. Félagsráðgjafar í barnavernd leita eftir 

því að fá hugmyndir hjá börnunum um úrræði eða álit þeirra á þeim úrræðum sem 

standa til boða. Þegar rætt var um aldur barna, sem taka þátt í gerð áætlana, vildu 

starfsmenn ekki nefna aldur en sögðu það frekar fara eftir þroska barns. Samt sem 

áður sést af þeim áætlunum sem skoðaðar voru að barn yngra en 12 ára tekur 

nánast aldrei þátt. Í einstaka tilfellum var rætt við yngri börn og reynt að útskýra 

fyrir þeim hvað það væri sem færi fram í máli þeirra. Þrátt fyrir að samstarf við 

börn sé heldur lítið, líta starfsmenn fremur jákvætt á samstarf. Í rannsókninni kom 
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fram hvert álit barnanna væri á því hvernig góðir barnaverndarstarfsmenn ættu að 

vera og er það í góðu samræmi við erlendar rannsóknir á sama sviði (Sinclair, 1998; 

Thomas og O‘Kane, 1999a, 1999b). Þau einkenni sem hann þarf að hafa eru: „Að 

vera kurteis, góð manneskja og hlusta á það sem börnin hefðu að segja“ (Anni G. 

Haugen, 2012, bls. 25). Það er ekki nóg að hann hlusti heldur þarf hann líka að 

framkvæma eins og fram kemur hjá einum viðmælanda (Anni G. Haugen, 2007, 

2010, 2012).  

4.6 Nýrri rannsóknir á þátttöku 

Í mastersritgerð sinni ræddi María Gunnarsdóttir (2011) við tvö börn og kom fram 

að ekki var haft nokkurt samráð við þau vegna tilsjónar í málum þeirra. Börnin 

könnuðust ekki við að hafa hitt félagsráðgjafa en samkvæmt félagsráðgjöfum, sem 

rætt var við, töluðu þeir við börnin. Í rannsókn hennar kemur fram í sjónarmiði eins 

barnsins mikilvægi þess að börn séu upplýst jafnvel þó að þau hafi ekki þroska til 

þess að taka þátt. Hún segir: „Þótt að börnin séu ung og þau skilji ekki endilega allt 

þá má alveg útskýra eitthvað smá fyrir þeim svo þau standi ekki bara þarna alveg 

ringluð“ (María Gunnarsdóttir, 2011, bls. 81). Í rannsókn sem Guðbjörg Gréta 

Steinsdóttir (2011) vann, vegna mastersverkefnis, kom fram að börn vilji að hlustað 

sé á skoðanir þeirra og tekið sé mark á þeim. Það sé ekki nóg að hlusta heldur þurfi 

félagsráðgjafi að skilja hvað sagt er og taka réttmætt tillit til þess. 
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5 Vinnuaðferðir barnaverndarstarfsmanna sem efla þátttöku 

Flestar vinnuaðferðir í barnavernd í dag fela í sér þátttöku barna að einhverju leyti. 

Aðferðirnar hafa þróast í samræmi við ríkjandi kenningar í notendasamráði þar 

sem litið er á notanda sem þátttakanda, ekki bara þiggjanda. Hér verður fjallað um 

nokkrar af þessum aðferðum en aðferðir sem þessar eru mikilvægar fyrir starf 

félagsráðgjafa. Þær fela allar í sér þátttöku barna þar sem meðferðin snýr að þeim 

að miklu leyti. 

5.1 MST-fjölkerfameðferð 

Fjölkerfameðferð eða MST (e. multisystemic therapy) er upprunin í Bandaríkjunum 

og nær upphaf hennar til ársins 1990. Rannsóknir frá þeim tíma á börnum með 

hegðunarerfiðleika höfðu sýnt fram á að árangur af þeim meðferðum sem þau 

fengu væri heldur lítill. Þessar meðferðir voru sem dæmi; sálgreining, 

atferlismeðferð, hugræn meðferð og fjölskyldumeðferð. Tæknin sem notuð hefur 

verið í þessum meðferðum er ætluð fullorðnum en hefur verið aðlöguð á vissan 

hátt að börnum. Sama má segja um árangur af meðferð sem snýr að einstökum 

þætti í lífi barna eða er afmörkuð við einn vettvang, svo sem skólann eða heimilið. 

Þar liggur styrkleiki fjölkerfameðferðarinnar, þar sem hún tekur til flestra þátta í lífi 

barnsins eins og nafnið gefur til kynna. Nærumhverfi unglingsins, foreldrar, 

fjölskylda, fjölskylduvinir, félagshópar, skóli og fleira er stór þáttur í lífi barna og er 

mikilvægt að öll þessi kerfi séu innifalin í meðferðinni. Hugmyndir 

fjölkerfameðferðar eru byggðar á kerfiskenningum (e. system theory) og 

kenningum um félagslegt vistkerfi (e. social ecological model). Hugmyndafræði 

hennar byggir á því að einstaklingar séu tengdir nálægum og fjarlægum kerfum, 

eins og skóla, fjölskyldu, barnavernd og fleiru, sem hafa félagsleg áhrif á 

einstaklinginn. Þannig er hegðun sprottin að vissu leyti út frá samskiptum 

einstaklings við þessi nær og fjær kerfi. Með því að finna hvaða þættir í 

samskiptum þessara kerfa og einstaklingsins ýta undir slæma hegðun er hægt að 

vinna með þættina og breyta þeim til hins betra. Meðferðin felst í að efla foreldra, 

hæfni, bjargráð og tengslanet þeirra til að takast á við unglinginn og 

hegðunarvanda hans (Henggeler, Cunningham, Pickrel, Schoenwald, og Brondino, 

1996; Mikkelsen, 2005). 
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Unnið er með börnum á aldrinum 12 til 17 ára og foreldrum þeirra. 

Meðferðin felur í sér þátttöku af hálfu bæði barns og foreldris. Hún fer fram á 

heimili fólks og þarf sá unglingur sem meðferðin tekur til að búa á því heimili. Á 

Íslandi er meðferðin takmörkuð við suðvesturhorn landsins en samkvæmt 

Barnaverndarstofu (2012) er fjöldi mála, sem gætu fallið undir MST-meðferð, á 

öðrum landshornum ekki það mikill að þörf sé á að færa aðferðina lengra út um 

landið. Aðrar takmarkanir á MST-meðferð hérlendis eru þau skilyrði sem sett eru 

fyrir þátttöku en þau eru að barn hafi framið afbrot og sýnt andfélagslega hegðun, 

eigi við náms- og samskiptaerfiðleika að etja og beiti hótunum um að meiða aðra. 

Barn þarf að vera á aldrinum 12 til 18 ára og þurfa foreldrar þess að vera tilbúnir að 

sinna samstarfi vegna MST-meðferðar. Börn sem eru í annarri meðferð á þeim tíma 

geta heldur ekki tekið þátt í MST-meðferð. Einnig ef þau eru í neyslu en sýna 

annars ekki af sér aðra andfélagslega hegðun og ef þau eru gerendur kynferðislegs 

ofbeldis. Ekki geta þau börn sem stríða við einhverfu og geðrof tekið þátt og ef 

heimilisaðstæður eru hættulegar velferð barns eða ógna öryggi þess er það heldur 

ekki í boði (Barnaverndarstofa, e.d.a; Bryndís S. Guðmundsdóttir, 2005).  

Á Barnaverndarstofu starfa tvö fjölkerfameðferðarteymi. Það fyrra hóf störf 

árið 2008 og það seinna árið 2010. Í teymunum eru þrír til fjórir meðferðaraðilar og 

einn handleiðari og hefur hver meðferðaraðili um átta til tíu fjölskyldur á sínum 

höndum á ári hverju. Á meðferðarheimilinu Stuðlum hafa aðferðir 

fjölkerfameðferðar verið nýttar með börnum á aldrinum 12 til 17 ára og hafa 

meðferðarrými, sem nýtast í þá meðferð, verið til staðar frá árinu 2009. Þar hefur 

MST-meðferð verið aðlöguð að þörfum Stuðla en ekki er um að ræða venjulega 

MST-meðferð heldur má líta á þetta sem ákveðna viðbót við grunnaðferðir Stuðla. 

Sem dæmi er unnið að því að kortleggja fjölskylduaðstæður barns, greina styrkleika 

og þarfir bæði barns og fjölskyldu sem og annarra kerfa í kringum það. Notast er 

við aðferðir þar sem settar eru fram yfir- og undirmarkmið í meðferð og leitast er 

við að árangur meðferðar færist með barni eftir vistun, inn á heimili þess. Árið 

2008 bárust Barnaverndarstofu 19 umsóknir um fjölkerfameðferð, 57 árið 2009 og 

árið 2010 voru þær 77 (Barnaverndarstofa, e.d.a; Barnaverndarstofa, 2012; 

Mikkelsen, 2005; Stuðlar, e.d.a). 
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5.2 PMT-foreldrafærni 

PMT-meðferð (e. parent management training) er upprunin frá Bandaríkjunum og 

eru upphafsmenn hennar Gerald Patterson og Marion Forgatch. Aðferðin snýr að 

foreldrum barna með hegðunarerfiðleika þar sem foreldrar eru einir mikilvægustu 

kennarar barna sinna í hegðun. Meðferðin felst í viðtölum með PMT 

meðferðaraðila þar sem foreldrar fá aðstoð við að tileinka sér nýjar leiðir í uppeldi. 

Aðferðinni svipar til MST-meðferðar en hér er unnið með yngri börn, allt frá 

tveggja til 12 ára að aldri. Hygmyndafræði PMT-meðferðar byggir að miklu leyti á 

námskenningum (e. learning theories), með því að sjá og upplifa er hægt að byggja 

upp rétta hegðun og taka út slæma hegðun. Hún byggir einnig á kenningum 

Skinner um jákvæða og neikvæða styrkingu sem hefur áhrif á hegðun. 

Hugmyndafræði PMT byggir þannig á því að skilja undanfarandi atvik (e. 

antecedents), hegðun og afleiðingar. Þátttaka barna er mismunandi þegar kemur 

að PMT-meðferð og stundum er hún nánast engin. Þau eru kannski látin koma í 

einn tíma með foreldrum sínum svo að félagsráðgjafi geti fylgst með samskiptum 

þeirra en ekki er rætt sérstaklega við barnið. Algengara er þó að barnið taki meiri 

þátt og komi jafnvel á alla fundi með félagsráðgjafa þar sem ætlað er að fjalla um 

hegðun. Það er mikilvægt að barnið fái upplýsingar og fræðslu til að það skilji hvað 

sé að fara fram og geti þannig tekið betur þátt í því. Meðferðin felst oft í 

hlutverkaleikum og er því nauðsynlegt að þátttaka barna sé að einhverju leyti til 

staðar (Kazdin, 2005).  

Meðferðin byggir á góðum fræðilegum grunni en bandarískar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að PMT-meðferð dragi verulega úr hegðunartruflunum barns að 

meðferð lokinni í um 70% tilvika. Hér hefur PMT verið að þróast sem úrræði á 

ýmsum stofnunum í gegnum árin. Hafnarfjarðarbær hefur haft frumkvæði að því 

að nota þetta úrræði en árið 2002 hófst samstarf skólaskrifstofu, félagsþjónustu og 

heilsugæslu Hafnarfjarðar um PMT-meðferð. Síðan þá hefur aðferðin verið að 

færast í aukana annars staðar. Árið 2009 gerði Barnaverndarstofa samning við 

Akureyrarbæ um að koma á fót PMT-meðferð í Eyjafirði. Félagsþjónusta 

Fljótsdalshéraðs býður einnig upp á þessa meðferð og í Fellaskóla hefur Hrund 

Þrastardóttir sálfræðingur haldið PMT námskeið í samstarfi við þjónustumiðstöð 
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Breiðholts (Barnaverndarstofa 2012; Fellaskóli, e.d.; Fljótsdalshérað, e.d; Margrét 

Sigmarsdóttir, 2002). 

5.3 ART-meðferð 

Rétt eins og flestar meðferðir sem fjallað er um hér er ART-meðferð (e. aggression 

Replacement Training) upprunin frá Bandaríkjunum og er komin frá Aron Goldstein 

og samstarfsfélögum hans. Uppruni hennar nær aftur til um 1960 og kemur frá 

vinnu með unglingum sem glíma við hegðunarvanda og hafa verið vistaðir á 

meðferðarstofnun. Goldstein sótti hugmyndir sínar til félagsnámskenningar (e. 

social learning theory). Henni var ætlað að kenna þeim félagsvæna hegðun og 

draga þannig úr ofbeldi og andfélagslegri hegðun. Í dag hefur aðferðin þróast víðar 

og er nú notuð á fleiri sviðum og með breiðari hópi barna. Hún er útbreidd víða í 

Bandaríkjunum sem og fleiri löndum og hefur einnig verið yfirfærð á aðstæður 

fullorðinna. Goldstein setti fram þríþætt módel sem unnið er eftir í ART-meðferð: 

Það eru félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og efling siðgæðaþroska ungmennanna 

skref fyrir skref. Þátttaka barnanna er mikilvæg þar sem þríþætta módelið snýr að 

börnunum sjálfum. Unnið er í hópum, oft fjögur til átta börn í senn eftir því sem 

geta meðlima er. Ýmsar útfærslur eru á lengd meðferðar en sem dæmi er algengt 

að hún standi yfir í tíu vikur með þremur tímum á viku (Amendola og Oliver, 2010; 

Barnaverndarstofa, e.d.b; Halldór Hauksson, e.d.; Stuðlar, e.d.b). 

Árið 2007 hófst vinna við að flytja þekkingu ART-meðferðar til Íslands. 

Stuðlar og Barnaverndarstofa stofnuðu þá til samstarfs við norska sérfræðinga sem 

héldu hér námskeið í ART-meðferð fyrir starfsmenn meðferðarheimila. ART-þjálfun 

fer nú fram á meðferðarheimilinu Stuðlum og er einnig verið að nýta aðferðina 

með foreldrum barna með hegðunarvanda, ekki einungis með börnunum sjálfum. 

Barnaverndarstofa hefur einnig gert samning við sveitarfélagið Árborg um beitingu 

ART-meðferðar. Meðferðin fer þá fram í nærumhverfi einstaklinga og fjölskyldna 

og hefur Skólaskrifstofa Suðurlands tekið að sér framkvæmd hennar. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á góða virkni ART-þjálfunar, aukna félagsfærni, minni 

hegðunarerfiðleika og fækkun ofbeldisatvika (Barnaverndarstofa, e.d.b; Halldór 

Hauksson, e.d.; Stuðlar, e.d.b). 
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5.4 Fjölskyldusamráð 

Innleiðing fjölskyldusamráðs á Íslandi hófst árið 2004 en árið áður höfðu 

félagsráðgjafar sótt sér þessa þekkingu til Skandinavíu. Aðferðir fjölskyldusamráðs 

samræmast að miklu leyti barnamiðaðri nálgun og hugmyndum um þátttöku barna 

í málum sem þau varða. Aðferðin byggir á því að fjölskyldur og einstaklingar innan 

hennar séu sérfræðingar í sínum eigin málum, hafi styrkleika og bjargráð (e. coping 

mechanism) til að takast á við þá erfiðleika sem geta orðið í lífi fjölskyldna. Þegar 

þessir erfiðleikar eru á þann veg að barnavernd hefur afskipti af fjölskyldu eru 

sérfræðingar stuðningur en láta valdið liggja hjá fjölskyldum. Fjölskyldunni, bæði 

foreldrum og börnum, er þá gefið tækifæri til að móta áætlun til að taka á þeim 

vanda sem þarf að leysa með hjálp fagaðila (Hervör Alma Árnadóttir, 2010). 

Þrátt fyrir að sjö ár séu síðan sú ákvörðun var tekin hjá Barnavernd 

Reykjavíkur að innleiða fjölskyldusamráð inn í starf félagsráðgjafa er ekki hægt að 

segja að þessi aðferð sé notuð í miklum mæli í starfi þeirra í dag. Samkvæmt 

Hervöru Ölmu Árnadóttur (2010), sem framkvæmdi rannsókn á fjölskyldusamráði á 

Íslandi, var strembið ferli að reyna að innleiða þessa aðferð hér. Í raun og veru má 

segja að það hafi mistekist að innleiða hana þar sem hún er ekki notuð í dag. 

Hingað voru fengnir sérfræðingar frá Svíþjóð til að kenna starfsmönnum aðferðina. 

Hún var einnig sett inn í starfsáætlun Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar með það að 

markmiði að notast við hana í ákveðnum mæli. Árið 2007, þremur árum eftir 

innleiðinguna, höfðu aðeins 7 fjölskyldur tekið þátt í fjölskyldusamráði samkvæmt 

Hervöru Ölmu. Eftir árið 2008 er ekkert minnst á fjölskyldusamráð í starfsáætlun 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Þrátt fyrir það virtist mikil trú vera á þessum 

aðferðum hjá þeim félagsráðgjöfum sem nýtt höfðu aðferðina, samkvæmt könnun 

Hervarar Ölmu. Þeim fannst hún meðal annars henta vel íslenskum fjölskyldum, 

þjappa þeim saman og opna á mál sem áður hefðu ekki verið rædd.  
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6 Niðurstöður og umræða 

Börn hafa vilja og getu til að tjá sínar skoðanir og taka þátt í málum er varða þau. 

Það er mikilvægt að upplýsa barn um ástæður afskipta og framtíðarplön sem varða 

það. Þrátt fyrir ungan aldur getur það hjálpað börnum að fá útskýringu á 

aðstæðum og ástæðum þess að barnaverndarnefnd hafi afskipti af þeim og 

fjölskyldum þeirra og þá sérstaklega þegar börn fara í fóstur. Í lögum er kveðið á 

um þennan rétt þeirra. Það er fræðilegur grundvöllur fyrir rétti barna til þátttöku 

og sömuleiðis lagalegur.  

Þátttaka barna í lögum á Íslandi hefur verið í þróun allt frá árinu 1992. Þessi 

þróun hefur verið undir áhrifum Barnasáttmálans og fræðilegrar umræðu um 

þátttöku og notendasamráð barna. Þrátt fyrir að ákvæði er varða þátttöku komi 

fyrst inn með lagasetningu 1992 má segja að lagasetning árið 2002 marki visst 

upphaf að því að hún samræmist að miklu leyti ákvæðum Barnasáttmálans og við 

þá lagasetningu eru ákvæðin skýrari og rýmri. Enn er verið að þróa þessi lög áfram 

og árið 2011 komu til lagabreytingar sem marka stórt skref í því að skipa þátttöku 

barna fastan sess í íslenskum barnaverndarlögum. Eins og sjá má af skýrslum frá 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna er þó enn mikið verk eftir til þess að 

lagasetning hér samræmist að öllu leyti Barnasáttmálanum. Það þarf að tryggja að 

réttmætt tillit sé tekið til skoðana barna, ekki einungis með lagasetningu heldur 

einnig í framkvæmd. Það er ekki nóg að setja þennan rétt í lög heldur verður 

framkvæmd barnaverndarmála í raunveruleikanum líka að endurspegla þessi 

ákvæði. Af rannsóknum á þátttöku barna í barnaverndarmálum má sjá að þátttaka 

eykst og þróast að einhverju leyti með þessum lagasetningum. Þessa aukningu má 

helst sjá í tölum Barnaverndarstofu. Þegar hlutfall mála, þar sem rætt er við barn 

um könnun máls, er skoðað má sjá aukningu eftir að lögin um barnavernd eru 

samþykkt árið 2002. Samanburðarrannsókn á málum í vinnslu hjá Barnavernd 

Reykjavíkur sýnir líka fram á um 60% aukningu á því að rætt sé við barn við könnun 

máls á milli áranna 1999 og 2002. Þær rannsóknir þar sem rætt er við börn um 

þátttöku segja hins vegar aðra sögu. Þróun á þátttöku barna samkvæmt þeim 

sjálfum virðist vera mjög hæg og fylgir ekki eftir þeirri lagaþróun sem á sér stað í 

málaflokknum þegar kemur að þátttöku barna í barnaverndarmálum. Þátttöku 

þeirra eru settar ákveðnar skorður í framkvæmd, sem sumar geta að vissu leyti 



  

43 

verið réttlætanlegar þegar þær eru settar fram til verndar hagsmunum barnanna, 

en þrátt fyrir það er rétt að setja spurningarmerki við margar þeirra. Samkvæmt 

lögum skal þátttaka ákvarðast af aldri og þroska barnanna og félagsráðgjafar nefna 

helst þroska þegar þeir eru spurðir út í það hvenær börn ættu að taka þátt. Við 

vinnslu þessarar ritgerðar vöknuðu upp spurningar um það hvernig félagsráðgjafi 

færi hins vegar að því að meta þroska barns. Það er ekki efni þessarar ritgerðar en 

að vissu leyti er hægt að geta sér til um það að það sé erfitt að ákvarða. Af 

rannsóknum að dæma virðist þroski barna markast við 12 ára aldur og stundum 

virðist hann ekki vera nógur allt fram á unglingsaldur að mati félagsráðgjafa. Það er 

mjög athugavert að barn á unglingsaldri taki ekki þátt í ákvörðunum í eigin málum. 

Það að þetta óljósa aldurstakmark við 12 ára aldurinn hafi verið tekið út með 

lagabreytingum árið 2011 er skref í rétta átt en það ber líka að árétta að 

lagabókstafur tryggir ekki alltaf að þetta náist í framkvæmd. Hægt væri að setja 

nánari viðmið um hvernig meta skuli þroska barna til þátttöku í handbækur fyrir 

stafsmenn. Vilji til þátttöku barna virðist vera til staðar af hálfu barna og 

félagsráðgjafa en samt sem áður virðist margt standa í vegi fyrir því að raunveruleg 

þátttaka fari fram. Það væri því áhugavert að gera rannsókn á því hvað hindri þessa 

þátttöku og hvers vegna 12 ára markið sé svo fast í vinnu félagsráðgjafa. 

Erfitt er að festa hendur á hvenær þátttaka er til staðar í raun og veru. Í 

rannsóknum hefur verið reynt að bera kennsl á hana með því að skoða skýrslur og 

skjöl barnaverndarnefnda, tölfræði og með því að tala við börn, foreldra og 

félagsráðgjafa. Þrátt fyrir að þetta gefi að vissu leyti vísbendingar um þátttöku er 

ekki alltaf jafn auðvelt að sjá hvernig þátttöku er um að ræða. Eins og áður segir er 

þátttaka ekki einungis það að barn sitji fundi, að rætt sé við það eða að það skrifi 

undir áætlun. Það eru margir þættir sem verða að vera til staðar til þess að hægt sé 

að tala um raunverulega þátttöku. Á íslenskum rannsóknum á þátttöku barna í 

barnaverndarmálum má sjá að marga þessa þætti skortir, börn virðast ekki fá 

mikinn undirbúning, fræðslu eða upplýsingar. Þau vita oftast ekki hvað er í gangi og 

getur það valdið miklum kvíða og óþægindum fyrir þau. Valdgjöf og valdefling 

barnanna virðist ekki vera mikil af hálfu félagsráðgjafa eða hið minnsta virðist ekki 

skila sér í því að börnum finnist réttmætt tillit tekið til skoðana þeirra eða að 

þátttaka þeirra sé merkingarbær. Í einni rannsókn er það skoðað hvort 
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félagsráðgjafi hafi rætt við barn, hvað það felur í sér er hins vegar góð spurning. 

Það er vel hægt að ræða við barn án þess að nokkur merkjanleg þátttaka barns í 

sínu máli fari fram. Það er því að vissu leyti erfitt að meta þátttöku barna í eigin 

málum eins og hún kemur fram í þessum rannsóknum. Þátttaka þeirra nær varla 

mikið lengra en fyrstu þrjú þrepin í þátttökustiga Hall en í þeim er í raun engin 

þátttaka. Þrátt fyrir að þær aðferðir sem félagsráðgjafar hafa til að nýta sér í sinni 

vinnu eigi heima ofar í þátttökustiganum, má sjá af rannsókn Hervarar Ölmu 

Árnadóttur (2010) að hér skila þessar aðferðir sér ekki endilega í því að börnin 

upplifi að þau taki þátt.  

Þær aðferðir sem fjallað er um hér og eru notaðar að einhverju leyti af 

barnavernd eru takmarkaðar að ákveðnu leyti. Þær eru takmarkaðar landfræðilega 

því að þær eru einungis í boði á ákveðnum stöðum. Með því er verið að mismuna 

börnum og gengur það þvert á ákvæði Barnasáttmálans. Það er að vissu leyti 

skiljanlegt að erfitt sé að bjóða upp á þessar aðferðir alls staðar á landinu þar sem 

skortur er á fjármagni til þess en það er mikilvægt að börnum sé ekki mismunað á 

þennan hátt. Það er ekki nóg að beita þessum aðferðum heldur þurfa 

félagsráðgjafar að tileinka sér hugmyndafræði þeirra í verkum sínum, 

hugmyndafræði um barnasjónarhorn. Þeir þurfa að líta á þátttöku barna sem ferli, 

ekki einstaka atburð, það þarf að vinna með börnunum, gefa sér tíma til þess að 

mynda samband við þau svo að þau finni fyrir trausti. Það þarf að upplýsa þau og 

styðja við að tjá sínar eigin skoðanir. Þátttaka þeirra þarf að hafa einhverja 

merkingu og félagsráðgjafi þarf að hlusta á í raun og veru og taka réttmætt tillit til 

skoðana barna. 

Fjölskyldusamráð er aðferð sem hefur upp á að bjóða mikla möguleika í því 

að efla börn og hvetja til þátttöku í eigin málum. Það er miður að það hafi ekki 

tekist að innleiða þessa aðferð hér. Þar sem félagsráðgjafar líta svo á að aðferðin 

eigi vel heima í íslenskum samtíma þyrfti að gera betri tilraunir til þess að innleiða 

hana að fullu og skipa henni fastan sess í aðferðum félagsráðgjafa sem starfa í 

barnavernd. Það þyrfti að leggja meira í þessa innleiðingu en gert var áður og 

einnig að skoða hvað hafi staðið í vegi fyrir því að fjölskyldusamráð væri innleitt 

almennilega hér og hvernig hægt sé að komast yfir þær hindranir. 
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Þróunin í þessum málum er vissulega upp á við en hérlendis virðist það vera 

hæg og jafnvel erfið þróun og virðist það vanta að lagasetning nái inn í framkvæmd 

í raun. Félagsráðgjafar hafa ákveðna skyldu til að virkja börn til þátttöku. Tækifæri 

til að efla þátttöku barna á sviði barnaverndar liggja hjá félagsráðgjöfum, þeir hafa 

þekkingu, aðferðir og getu sem gagnast þeim í þessari vinnu. Það þarf að vinna 

markvisst að því innan barnaverndar að auka þátttöku með því að fræða 

starfsmenn um mikilvægi hennar og kenna aðferðir sem eru til þess fallnar að auka 

hana. Lagaþróun hér á ákvæðum sem snúa að réttindum barna til þátttöku í eigin 

málum hefur náð langt síðastliðin ár en hún virðist ekki nóg til þess að þátttaka sé 

til staðar í raun og veru. Rannsóknarvinna á þessu málefni er líka mikilvæg, með 

rannsóknum er betur hægt að öðlast skilning á því hvernig aðferðir til að virkja 

börn til þátttöku eru að virka, hvað hindri þátttöku og hvernig hægt sé að bæta úr. 

Með þessu er hægt að stuðla að því að þróun verði á þann veg að þátttaka barna 

verði nánast fastur liður í barnavernd. 
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