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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um notkun úrræðisins persónulegs ráðgjafa sbr. 24. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Markmið rannsóknarinnar er að skoða í hvaða tilvikum 

úrræðið er notað, hvert markmið og framkvæmd úrræðisins er og árangurinn sem það 

skilar. Áðurnefnt úrræði hefur lítið verið rannsakað hér á landi. Gildi rannsóknarinnar er 

því bæði fræðilegt og hagnýtt en niðurstöðurnar geta nýst starfsemi barnaverndar og 

jafnvel leitt til hagsbóta fyrir börn og fjölskyldur sem njóta stuðningsúrræðisins. 

Innihaldsgreind voru mál 24 barna sem fengu persónulegan ráðgjafa í fyrsta sinn árið 

2012 annars vegar á vegum barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og hins vegar 

barnaverndarnefndar Kópavogs. Í flestum málunum var um að ræða barn sem var 13 

ára eða eldra. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að flest barnanna í úrtakinu 

glímdu við einhvers konar erfiðleika, þá fyrst og fremst félagsleg og tilfinningaleg 

vandkvæði. Stuðningsnet fjölskyldna barnanna var oft og tíðum takmarkað og rúmlega 

helmingur fjölskyldnanna átti við fjárhagslega erfiðleika að etja. Í mörgum málanna 

upplifðu mæður barnanna jafnframt fjölþættan vanda sem fólst einna helst í geðrænum 

vandkvæðum, vímuefnavanda eða erfiðleikum við að setja barni mörk og halda uppi 

aga. Upplýsingar um feður barnanna voru oftar en ekki mjög takmarkaðar. Í flestum 

tilfellum var markmið úrræðis að veita barni félagslegan og tilfinningalegan stuðning. 

Einnig var algengt að barni væri útvegað persónulegum ráðgjafa í því skyni að styðja það 

í átt að betri námsárangri. Úrræðið var alla jafna veitt í 16 eða 20 klukkustundir á 

mánuði og var algengast að það stæði yfir í sex til tíu mánuði. Í flestum tilvikum var haft 

eftirlit með málum barnanna en aftur á móti var takmarkaður stuðningur veittur til 

persónulegu ráðgjafanna af starfsmönnum barnaverndarnefndar. Gögnin þóttu ekki 

gefa nægilega skýra mynd af árangri úrræðisins. 
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Abstract 

This thesis covers the use of the Personal Counsellor measures as mentioned in the 24th 

article of the Child Protection Act. The aim of this study is to see in what instances this 

measure is used, what the goals are, how the measure is implemented, and the results 

that are created. The Personal Counsellor concept has not yet been investigated 

thoroughly in Iceland. The validity of this study, therefore, is both educational and 

practical. The findings, however, can be useful to the child protection operation and 

even be beneficial for the children and families which make use of this means of 

support. Cases of 24 children who received a personal counsellor for the first time in the 

year 2012 were analysed. These were taken from the Child Protection Agency in 

Hafnarfjörður and the Child Protection Agency in Kópavogur. In most cases, those 

involved in the study were aged 13 or older. The main conclusion of this study was that 

most children in the sample were dealing with difficulties, which, for the most part, 

were social and emotional. The children’s support network was often very limited, and 

about half of the families struggled financially. In many cases the children´s mothers 

were dealing with various issues, mainly mental, drug-related or had difficulties putting 

up boundaries for their children. Information about ‘fathers’ was very limited. In most 

cases, the goal of the measure was to give the child social and emotional support. It was 

also common to provide the child with a personal counsellor with the aim of supporting 

and pushing the child towards better academic success. Generally, the measure was 

provided for 16 to 20 hours per month, and lasted from six to ten months. In most cases 

the child’s case was monitored, however, even then, there was limited support given to 

the personal counsellor themselves by the Child Protection Agency staff. The data 

collected was thought not to provide a sufficient picture in order to judge the success of 

the measure. 
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Formáli 

Þessi rannsókn var unnin sem lokaverkefni í MA námi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands. Verkefnið er metið til 30 ECTS eininga og ber titilinn Persónulegur 

ráðgjafi í barnaverndarmálum: Notkun, framkvæmd og markmið. Vinnsla verkefnisins 

hófst í lok ágúst 2013 og lauk í desemberbyrjun sama ár. Í rannsóknarferlinu hef ég 

hlotið mikilvægan stuðning og aðstoð frá ýmsum aðilum. Vil ég hér fyrst og fremst þakka 

leiðbeinanda mínum Unni V. Ingólfsdóttur fyrir hvatningu, faglega leiðsögn og áhuga við 

gerð verkefnisins. Þá vil ég ennfremur koma á framfæri þökkum annars vegar til 

starfsmanna barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og hins vegar barnaverndarnefndar 

Kópavogs fyrir að sýna rannsókninni áhuga og að veita aðstoð við framkvæmd hennar. 

Þar að auki þakka ég Önnu Ingibjörgu Opp fyrir góðfúslegt leyfi hvað varðar notkun á 

kóðunarblaði rannsóknar. 

Einnig vil ég þakka vinum mínum, fjölskyldu og kærasta fyrir óbilandi trú, hvatningu 

og stuðning á síðastliðnum mánuðum. Sérstakar þakkir vil ég jafnframt færa vinkonu 

minni, Helenu Konráðsdóttur, fyrir ráðgjöf og leiðbeiningar ásamt ómetanlegum 

stuðningi. Að lokum vil ég þakka Önnu S. Bragadóttur fyrir yfirlestur verkefnisins og 

Rúnu Sif Stefánsdóttur, Pablo Punyed, Kristínu Rós Kristjánsdóttur og Richard Pratt 

vegna þýðingar útdráttarins. 
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1 Inngangur  

1.1 Tilgangur og gildi rannsóknar 

Með þessari rannsókn er sjónum beint að beitingu úrræðisins persónulegs ráðgjafa sbr. 24. 

gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Persónulegur ráðgjafi er stuðningsúrræði þar sem aðili er 

fenginn af barnaverndarnefnd í því skyni að styrkja barn tilfinningalega og félagslega. Felst 

hlutverk hans fyrst og fremst í því að veita barni ráðgjöf og leibeiningar meðal annars á 

sviðum menntunar og tómstunda. Byggist úrræðið ennfremur á samveru og vináttu milli 

viðkomandi barns og persónulegs ráðgjafa (Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á 

ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). Megináhersla 

rannsóknarinnar er á notkun og framkvæmd úrræðisins ásamt markmiði þess og árangri. Þó 

er einnig leitast eftir því að varpa ljósi á þætti er varða persónulega ráðgjafanna, svo sem 

menntun þeirra og starfsreynslu. Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast annars vegar á 

fyrirliggjandi gögnum barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og hins vegar 

barnaverndarnefndar Kópavogs. Sú aðferð sem notuð var við gerð rannsóknarinnar nefnist 

innihaldsgreining gagna (e. content analysis).  

Að sögn Anni G. Haugen (2004) eru rannsóknir á sviði barnaverndar fáar hér á landi og 

undirstrikar hún mikilvægi þess að frekari rannsóknir verði gerðar á því starfi sem fer fram. 

Jafnframt bendir hún á að þörf er á að skoða úrræði barnaverndarnefnda og þá einna helst 

með hliðsjón af árangri þeirra. Gildi rannsóknarinnar er því bæði hagnýtt og fræðilegt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst starfsemi barnaverndar og jafnvel leitt til hagsbóta 

fyrir börn og fjölskyldur sem njóta stuðnings persónulegra ráðgjafa. Jafnframt mun 

rannsóknin auka fræðilega þekkingu á sviðinu og vera mikilvæg viðbót við þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á sviði barnaverndar undanfarin ár. Um leið getur rannsókn þessi 

orðið grundvöllur að frekari rannsóknum á sviði persónulegra ráðgjafa eða annarra 

stuðningsúrræða.  

1.2 Val á viðfangsefni 

Ástæður fyrir vali á þessu rannsóknarefni eru margvíslegar. Má fyrst og fremst nefna 

áhugasvið rannsakanda sem einkennist af málefnum barna og unglinga. Barnavernd hefur 

þar að auki verið lengi hugleikin rannsakanda og fjallaði BA ritgerð viðkomandi meðal annars 
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um barnavernd, en ritgerðin ber heitið Ofbeldi og vanræksla barna; löggjöf, afleiðingar og 

úrræði. Við gerð hennar kom meðal annars í ljós að skortur er á rannsóknum hérlendis á 

úrræðum barnaverndarnefndar. Varð þar af leiðandi rannsókn á sviði barnaverndar fyrir 

valinu við gerð þessa MA verkefnis. 

Hugmyndina að rannsókn á úrræðinu persónulegum ráðgjafa má rekja til samtals 

höfundar við Anni G. Haugen, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, vorið 2013. 

Greindi hún frá því að fáar rannsóknir hafi verið gerðar á stuðningsúrræðum 

barnaverndarnefnda samkvæmt 24. gr. barnaverndarlaga. Í framhaldi af því grennslaðist 

höfundur fyrir um hvaða úrræði áðurnefndar greinar höfðu verið skoðuð. Í ljós kom að engin 

rannsókn hefur eingöngu verið gerð á beitingu og notkun persónulegra ráðgjafa svo kunnugt 

sé. Í kjölfar þessarar uppgötvunar var hugmyndin að rannsókn þessari þróuð í samráði við 

leiðbeinanda rannsóknarinnar, Unni V. Ingólfsdóttur. Máli þessu til stuðnings má jafnframt 

benda á frumvarp sem var lagt fram árið 2010 um breytingar á barnaverndarlögum (bvl.). 

Var þar nefnt að þörf væri á yfirgripsmiklum rannsóknum á stuðningsúrræðum 

barnaverndarnefnda (Þingskjal 57, 2010-2011).    

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi skiptist í sex kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur ritgerðarinnar þar sem gerð er 

grein fyrir tilgangi og gildi rannsóknarinnar, vali á viðfangsefninu, uppbyggingu ritgerðar og 

rannsóknarspurningum. Annar kafli ritgerðarinnar felur í sér fræðilega umfjöllun um 

rannsóknarefnið og er sá kafli þrískiptur. Í fyrsta hlutanum er fjallað um ýmsa þætti er varða 

barnavernd á Íslandi. Þar á meðal löggjöf, barnaverndaryfirvöld, markmið og tilgang, umfang 

barnaverndarmála, ástæður afskipta og úrræði barnaverndarnefnda. Í öðrum hluta er 

sjónum beint að úrræðinu sjálfu. Farið er yfir þróun stuðningsúrræðisins, ákvæði er varðar 

það og umfang þess. Jafnframt er innlendum og erlendum rannsóknum er snerta 

persónulega ráðgjafa gerð skil. Þriðji hlutinn fjallar um kenningarlegar forsendur 

rannsóknarinnar, en þær eru valdefling og líkan Patterson´s um þróun andfélagslegrar 

hegðunar. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er aðferð rannsóknarinnar gerð skil. 

Rannsóknarspurningarnar eru rifjaðar upp og gerð er grein fyrir aðferðinni, það er 

innihaldsgreiningu, sem og mælitæki rannsóknarinnar. Gagnasafninu og framkvæmd 

rannsóknarinnar er lýst og að lokum er farið yfir siðfræðileg álitaefni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru í fjórða kafla ritgerðarinnar. Sá kafli skiptist niður í sjö undirkafla með 
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hliðsjón af meginþemu rannsóknarinnar. Er þar fjallað um úrtak rannsóknar, aldur og kyn 

barnanna í úrtaki, stöðu barns, lýðfræðilega og félagslega stöðu fjölskyldu, stuðning 

barnaverndarnefnda, framkvæmd úrræðis og persónulega ráðgjafa. Fimmti kafli 

ritgerðarinnar byggist á umræðum um rannsóknina. Rannsóknarspurningum er svarað og 

niðurstöður eru tengdar við fræðilega umfjöllun og kenningarlegar forsendur rannsóknar. Að 

lokum felur sjötti kafli rannsóknarinnar í sér lokaorð þar sem stiklað er á stóru um 

viðkomandi rannsókn.  

1.4 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru: 

 Í hvaða tilvikum er úrræðinu persónulegum ráðgjafa beitt skv. 24. grein 
barnaverndarlaga?  

 Hvert er markmið og framkvæmd úrræðisins? 

 Ber úrræðið tilskildan árangur?  

Jafnframt var leitast við að svara eftirfarandi undirspurningum: 

o Hver er reynsla og menntun persónulegra ráðgjafa? 

o Er stuðningur veittur til persónulegra ráðgjafa? 

o Er eftirlit með framkvæmd úrræðisins? 

o Er markmiðum úrræðisins að öllu jafna náð? 

o Er munur á notendahópi úrræðisins milli barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og 

barnaverndarnefndar Kópavogs? 

o Hver er ástæða þess að úrræðið taki enda? 

o Er haft samráð við barn áður en því er útvegað persónulegum ráðgjafa? 
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2 Fræðilegur hluti 

2.1 Barnavernd á Íslandi 

Meginmarkmið barnaverndar er að standa vörð um hagsmuni og réttindi barna en mikið og 

öflugt barnaverndarstarf fer fram á ári hverju (Barnaverndarstofa, 2006; Barnaverndarstofa, 

2012). Þessi yfirgripsmikla starfsemi barnaverndar byggir grundvöll sinn á ýmsum lögum og 

reglugerðum, sáttmálum og mannréttindayfirlýsingum, auk barnaverndaryfirvalda sem eiga 

að tryggja öryggi og velferð barna, sem og fjölskyldna, í íslensku samfélagi. Í kafla þessum 

verður gerð grein fyrir löggjöf, uppbyggingu og umfangi barnaverndar á Íslandi. Markmiðum 

barnaverndarstarfs verða gerð skil sem og ástæðum afskipta barnaverndarnefndar. Að 

lokum verður greint frá þeim úrræðum sem barnaverndarnefndum ber skylda að hafa til 

taks. 

2.1.1 Löggjöf 

Barnaverndarlög 

Fyrstu heildarlög um barnavernd voru sett hér á landi árið 1932. Fyrir þann tíma höfðu ýmis 

dreifð lagaákvæði verið í gildi er snerta málaflokkinn og markaði því lagasetningin mikil 

tímamót í íslensku samfélagi (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson, 2004; Þingskjal 403, 2001-2002). Tilurð laganna má meðal annars rekja til ört 

vaxandi borgarasamfélags sem leiddi af sér þörf fyrir skipulagt starf til að tryggja og vernda 

öryggi barna (Anni G. Haugen, 2004). Einnig sýndi reynsla nágrannalanda fram á að betra 

væri að vera með ein heildstæð lög um réttindi barna en Ísland var síðast Norðurlandanna að 

setja slík heildarlög (Þingskjal 156, 1932). Með lögum þessum var lagður grunnur að þeirri 

viðamiklu starfsemi sem barnaverndarnefndir sinna nú á dögum. Ber hér helst að nefna að í 

fyrsta skipti var þess krafist að stofna ætti barnaverndarnefndir í kaupstöðum landsins með 

300 íbúa eða fleiri. Í fámennari kaupstöðum skyldu skólanefndir hins vegar sinna verkefnum 

barnaverndarnefndanna (Þingskjal 403, 2001-2002).  

Frá árinu 1932 til ársins 1946 urðu miklar breytingar á þjóðfélagsháttum Íslendinga. Má 

þar helst nefna fólksflutninga úr sveitum til bæja og dvöl erlends setuliðs í Reykjavík og víðar. 

Þessar breytingar þóttu ógna siðferði barna og ungmenna og í kjölfarið juku 
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barnaverndarnefndir umsvif sín til að sporna gegn neikvæðri þróun. Lögin frá 1932 voru því 

endurskoðuð og í framhaldi af því tóku lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 gildi 

(Þingskjal 162, 1946; Þingskjal 403, 2001-2002). Þau lög viku árið 1966 fyrir lögum um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966 sem þóttu mun ítarlegri en fyrri lög. Jafnframt fengu 

barnaverndarnefndir fleiri verkefni við tilurð þessara laga sem og höfðu víðtækari skyldum 

að gegna (Þingskjal 403, 2001-2002).  

Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 leystu lögin frá 1966 af hólmi. Í þeim 

lögum var megináhersla lögð á að starfsemi barnaverndar tæki mið af þörfum barna og að 

hagsmunir þeirra væru ætíð í fyrirrúmi. Mörg nýmæli fylgdu setningu þessara nýju laga og 

má þar meðal annars nefna að málefni barnaverndar voru færð til félagsmálaráðuneytis, en 

fram að því heyrðu þau undir menntamálaráðuneytið. Starfsemi barnaverndarráðs var einnig 

breytt í því skyni að það færi ekki lengur með tvíþætt hlutverk. Eftirlit og ráðgjöf með 

barnaverndarnefndum var fært til félagsmálaráðuneytisins en barnaverndarráð fór áfram 

með fullnaðarúrskurðarvald í barnaverndarmálum. Umdæmi barnaverndarnefnda voru 

stækkuð, skerpt var á ákvæðum laganna er varða börn og fóstur, réttarstöðu barna í 

barnaverndarmálum var gerð ítarlegri skil og ákvæði um starfshætti barnaverndarnefnda og 

málsmeðferð voru sett í sérkafla til að gera þau skilmerkilegri (Þingskjal 680, 1991-1992; 

Þingskjal 403, 2001-2002). 

Árið 1995 voru yfirgripsmiklar breytingar gerðar á lögunum þar sem þörf var á að 

endurskoða skipulag og uppbyggingu barnaverndarmála. Má einna helst nefna stofnun 

Barnaverndarstofu sem tók við eftirlitshluverkinu af félagsmálaráðuneytinu. Lögin voru 

endurskoðuð því næst í kjölfar hækkunar sjálfræðisaldurs. Samhliða því var heiti laganna 

breytt í barnaverndarlög og hugtakið barn skilgreint sem einstaklingur undir 18 ára aldri. 

Tóku þau lög gildi árið 1998 (Þingskjal 403, 2001-2002).  

Gildandi barnaverndarlög nr. 80 tóku gildi 1. júní 2002. Meginmarkmiðið með setningu 

þeirra laga var, eins og svo oft áður, að styrkja barnaverndarstarfið. Áhersla var lögð á 

stjórnsýslulegar og faglegar umbætur sem og aukna réttarvernd í þágu málsaðila. 

Sveitarfélögin þurftu jafnframt að bregðast við nýjum lagaramma þar sem kröfur voru gerðar 

um enn markvissari og ítarlegri vinnubrögð af þeirra hendi (Barnaverndarstofa, 2002). 

Meðal þeirra fjölmörgu nýmæla sem lögin frá 2002 innihéldu ber helst að nefna stækkun 

umdæma barnaverndarnefndar, flutning þvingunarráðstafana til dómstóla og stofnun 
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kærunefndar barnaverndarmála, en barnaverndarráð var þar með lagt niður. Ekki síst að ríki 

og sveitarfélögum ber nú skylda til þess að útbúa framkvæmdaáætlun í málaflokknum á 

fjögurra ára fresti (Barnaverndarstofa, 2002). Önnur mikilvæg nýmæli eru til að mynda 

ákvæði um meginreglur barnaverndarstarfs sem er rauður þráður í allri 

barnaverndarstarfsemi og að barn sem hefur náð 15 ára aldri sé aðili máls og hefur þar með 

rétt á að tjá viðhorf sín í öllum málefnum er snertir það (Þingskjal 403, 2001-2002). 

Þegar litið er yfir þessa lagalegu þróun frá upphafi má sjá að mikið vatn hefur runnið til 

sjávar og margt áunnist á tiltölulega stuttum tíma. Lagaumhverfið hefur breyst frá því að 

vera vandamálamiðað yfir í það að megináhersla er lögð á að veita börnum og fjölskyldum 

þeirra stuðning til bættra uppeldisaðstæðna. Réttarstaða málsaðila hefur þar að auki styrkst 

með árunum og er nú einblínt á að réttur barnsins sé ætíð hafður að leiðarljósi, sem og 

hagmunir þess. Afstaða til þjónustu barnaverndar hefur einnig tekið skakkaskiptum og er nú 

áhersla á samvinnu við börn og foreldra frekar en að barnaverndaryfirvöld beiti þvingun 

(Anni G Haugen, 2004; Barnaverndarstofa, 2002).  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Einkar mikilvægt er að alþjóðasamfélagið standi vörð um réttindi og velferð barna í ljósi þess 

hve börn eru varnarlaus og viðkvæmur þjóðfélagshópur. Þetta viðhorf hefur lagt grunninn að 

mörgum alþjóðlegum mannréttindasamningnum og er samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins þar ekki undanskilinn (Umboðsmaður barna, Barnaheill og Unicef, e.d.). 

Tilurð Barnasáttmálans má rekja til illrar meðferðar á börnum á tímum seinni 

heimsstyrjaldarinnar. Í kjölfar þessa átti vitundarvakning sér stað í samfélaginu og 

nauðsynlegt þótti að veita börnum aukið öryggi og vernd. Árið 1959 samþykktu Sameinuðu 

þjóðirnar sértæka yfirlýsingu um réttindi barnsins. Yfirlýsing þessi þótti þó ekki nógu 

yfirgripsmikil og var talin þörf á að tryggja þyrfti réttindi barna og vernd þeirra enn fremur á 

alþjóðlegum vettvangi. Því var hafist handa við gerð á sérstökum þjóðréttarsamningi sem átti 

að innihalda ákvæði um réttindi barna. Upp úr þeirri vinnu var Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barna, eða Barnasáttmálinn, búinn til. Samningurinn var lagður fyrir 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989 og var hann samþykktur þann sama 

dag (Umboðsmaður barna o.fl., e.d.). Sáttmálinn var undirritaður fyrir Íslands hönd árið 1990 

en öðlaðist þó ekki fullgildingu á Íslandi fyrr en 27. nóvember árið 1992. Að lokum var hann 
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lögfestur hér á landi 20. febrúar 2013 og er hann nú hluti af íslenskri löggjöf (Umboðsmaður 

barna, e.d.).  

Þegar stiklað er á stóru má skipta réttindum barna í sáttmálanum niður í þrjá flokka. Þeir 

eru vernd, það er ýmis grundvallarmannréttindi svo sem réttur til lífs, skoðana-, tjáningar- og 

trúfrelsis, ásamt friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs, umönnun, að þeim ríkjum sem eiga aðild að 

sáttmálanum beri skylda að tryggja velferð barna meðal annars á sviði heilbrigðis-, 

menntunar-, og félagsmála, og þátttaka, að börn eigi ætíð rétt á að tjá skoðanir sínar og 

viðhorf í samræmi við aldur þeirra og þroska í málum er varða þau (Umboðsmaður barna 

o.fl., e.d.).  

2.1.2 Barnaverndaryfirvöld 

Barnaverndaryfirvöld fara með yfirstjórn barnaverndarmála. Þær stofnanir sem tilheyra 

yfirvöldum þessum eru velferðarráðuneytið, Barnaverndarstofa, kærunefnd 

barnaverndarmála og barnaverndarnefndir (Barnaverndarstofa, 2006). Hver þessara 

stofnana gegnir veigamiklu hlutverki innan barnaverndarkerfisins og verður hér gert grein 

fyrir uppbyggingu og hlutverkum þeirra. 

Velferðarráðuneytið fer með mál er varða ýmsa málaflokka. Má þar nefna málefni sem 

snúa að velferð barna og fjölskyldna og er barnavernd þar með talin (Þingskjal 125, 2011). 

Hlutverk ráðuneytisins er meðal annars að stuðla að velferð barna hér á landi en ráðuneytið 

hefur yfirumsjón með barnaverndarmálum í landinu (Velferðarráðuneytið, e.d.-a). Jafnframt 

sér ráðuneytið um stefnumótun í barnavernd og annast eftirlit með starfsemi 

Barnaverndarstofu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Barnaverndarstofa fer með daglega stjórn barnaverndarmála í umboði 

velferðarráðuneytisins. Hlutverk stofnunarinnar er margþætt en grundvallarhugsunin á 

bakvið starfsemi hennar er að stuðla að betri samhæfingu og að efla barnaverndarstarf á 

Íslandi. Felur það meðal annars í sér að veita barnaverndarnefndum leiðbeiningar um túlkun 

og framkvæmd barnaverndarlaga sem og ýmiss konar ráðgjöf og fræðslu. Jafnframt hefur 

hún eftirlit með störfum nefndanna. Barnaverndarstofa ber ábyrgð á rekstri sérhæfðra 

meðferðarheimila og stofnana fyrir börn og ungmenni ásamt því að hafa umsjón með vistun 

barnanna á fyrrnefndum stofnunum. Hún hefur jafnframt yfirumsjón með fósturmálum og 

síðast en ekki síst stuðlar Barnaverndarstofa að frekari rannsóknum og þróun á sviði 
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barnaverndar (Barnaverndarstofa, 2012; Reglugerð um starfsemi Barnaverndarstofu nr. 

264/1995). 

Samkvæmt barnaverndarlögum er hægt að skjóta úrskurðum barnaverndarnefna og 

einstaka ákvörðunum þeirra, sem og ákvörðunum Barnaverndarstofu, til kærunefndar 

barnaverndarmála. Kærunefndin getur í framhaldi af málskotinu staðfest úrskurðinn eða 

vísað honum frá að nokkru eða öllu leyti. Þar að auki getur nefndin vísað málinu í 

endurupptöku hjá viðkomandi barnaverndarnefnd. Úrskurður skal vera kveðinn upp af 

nefndinni innan þriggja mánaðar frá málskotinu (Velferðarráðuneyti, e.d.-b) og eru úrskurðir 

nefndarinnar endanlegir (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaga og veita þær grunnþjónustu til íbúa 

viðkomandi sveitarfélaga. Samkvæmt upplýsingum frá Barnaverndarstofu (e.d.) eru 

barnaverndarnefndir 27 talsins þegar þetta er ritað. Lágmarksíbúafjöldi að baki hverrar 

nefndar skal vera minnst 1500 manns og skulu því minni sveitarfélög sameinast um 

barnaverndarnefndir. Lögð er áhersla á að nefndin hafi á að skipa bæði konum og körlum 

sem eru vel að sér í þeim málum sem nefndin fjallar um og búi yfir góðri þekkingu á 

málefnum barna. Hlutverk barnaverndarnefnda er fyrst og fremst að annast eftirlit með 

uppeldisskilyrðum, hegðun og aðbúnaði barna sem og að leggja mat á hvort barn búi við 

óviðunandi aðstæður, misbrest í aðbúnaði, eða upplifir mikil félagsleg vandkvæði. Jafnframt 

að hafa til taks viðeigandi úrræði sem barnaverndarlögin kveða á um og beita þeim úrræðum 

sem þykir henta best hverju sinni. Barnaverndarnefndir sinna þar að auki öðrum verkefnum 

sem getið er í barnaverndarlögunum sem og öðrum lögum (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Einnig er vert að nefna að öll grunnvinna barnaverndarmála er í höndum 

barnaverndarnefndar og ákvarðanir er varða þau. Felur það í sér að taka á móti tilkynningu, 

ákveða hvort hefja eigi könnun, könnun máls, áætlanagerð, finna viðeigandi stuðningsúrræði 

eða beita öðrum úrræðum (Barnaverndarstofa, 2006).  

2.1.3 Markmið og tilgangur  

Í 1. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir nefnt bvl.) er kveðið á um réttindi barna og 

forsjár- og uppeldisskyldur foreldra gagnvart börnum sínum. Felur það í sér að hvert og eitt 

barn eigi ,,...rétt á vernd og umönnun“ auk þess að börn ,,...skulu njóta réttinda í samræmi 

við aldur sinn og þroska“. Jafnframt er það skylda foreldra að veita börnum sínum viðunandi 

uppeldisskilyrði og ávallt skulu hagsmunir barnanna vera í fyrirrúmi. Foreldrum er ennfremur 
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skylt að veita börnum sínum umhyggju og nærgætni. Ef aðstæður eru slíkar að þær í brjóti í 

bága við fyrrnefnda grein er markmið barnaverndarlaganna að tryggja þeim börnum sem 

standa höllum fæti í samfélaginu, annaðhvort vegna óviðunandi uppeldisaðstæðna eða að 

þau stofni sinni eigin heilsu eða þroska í hættu, viðeigandi stuðning.  

Í 4. gr. bvl. má jafnframt finna meginreglur barnaverndarstarfs. Reglur þessar eru hafðar 

að leiðarljósi í öllu barnaverndarstarfi og eru þær eftirfarandi; 

 Ávallt skal beita þeim úrræðum sem áætlað er að sé barni fyrir bestu. Hagsmunum 

barnsins skal ætíð skipa í öndvegi. 

 Barnaverndaryfirvöld skulu taka tillit til viðhorfs og óska barna í samræmi við aldur 

þeirra og þroska.  

 Barnaverndarstarfi ber að stuðla að jafnvægi í uppvexti barna. 

 Barnaverndaryfirvöld skulu ætíð leitast við að eiga góða samvinnu við börn og 

foreldra, sem og að koma fram við þau af virðingu og nærgætni.  

 Barnaverndaryfirvöld skulu leitast við að hafa góða samvinnu við aðrar stofnanir 

sem fara með málefni barna. 

 Gæta skal samræmis og jafnræðis í allri starfsemi barnaverndaryfirvalda. 

 Ávallt skal leitast við að beita vægari úrræðum í barnaverndarmálum áður en 

gripið er til íþyngjandi ráðstafana. Eins skal beita vægustu úrræðum til að ná 

settum markmiðum. 

 Öllum þeim sem vinna að barnavernd ber skylda að gæta fyllsta trúnaðar.  

2.1.4 Umfang barnaverndarmála 

Á undanförnum árum hefur umfang barnaverndarstarfs aukist umtalsvert. Samkvæmt 

ársskýrslu Barnaverndarstofu (2012) jukust tilkynningar til barnaverndarnefnda á árunum 

2006-2011 um 34%, eða úr 6.893 árið 2006 í 9.259 árið 2010. Árið 2011 voru skráðar 

tilkynningar 8.680 talsins.  
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Þegar horft er til kynjaskiptingar varðandi tilkynningar árið 2010 var í 58,9% tilfella 

tilkynnt vegna drengja en í 41,1% vegna stúlkna. Sama ár var fjöldi barna er tilkynnt var um 

5.256 en árið 2006 voru þau 4.693. Er það fjölgun um 12% (Barnaverndarstofa, 2012). 

Tilkynningarnar árið 2010 varða í flestum tilvikum börn sem búa í Reykjavík eða í 

nágrannasveitarfélögum hennar. Af heildarfjölda barna er tilkynnt var um árið 2010 voru alls 

1.995 tilkynningar um börn í Reykjavík, 1.776 börn í öðrum sveitarfélögum 

höfuðborgarsvæðisins og 1.485 vegna barna utan höfuðborgarsvæðisins. Tilkynnt var um 

fleiri drengi en stúlkur árið 2010. Var kynjaskipting barna er tilkynnt var um á þá leið að 

hlutfall drengja var 55,2% en hlutfall stúlkna 44,8%. Má rekja mismuninn á heildarfjölda 

stúlkna og drengja og heildarfjölda barna til þess að tilkynnt er um ófædd börn 

(Barnaverndarstofa, 2012).  

Eins og sjá má í töflu 1 hefur málum barnaverndarnefnda fjölgað síðastliðin ár. Árið 2006 

voru barnaverndarmál 3.656 talsins en hafði fjölgað í 4.247 árið 2010. Þó má benda á að 

barnaverndamálum fækkaði lítilsháttar, eða um rúm 3%, milli ársins 2008 og 2009. Af 

heildarfjölda barnaverndarmála árið 2010 var hlutfall nýrra mála 49% eða 2.081 talsins. Eldri 

barnaverndarmál voru alls 2.166. Tölur frá fyrri árum má sjá í töflu 1. Vert er að nefna að mál 

telst vera orðið barnaverndarmál þegar barnaverndarnefnd hefur ákveðið að hefja könnun á 

grundvelli tilkynningar (Barnaverndarstofa, 2012). 

Tafla 1. Yfirlit yfir barnaverndarmál árin 2006-2010 

 

(Barnaverndarstofa, 2012) 

 Að sögn Anni G. Haugen (2004) má meðal annars rekja fjölgun tilkynninga til aukinnar 

umræðu í þjóðfélaginu. Almenningur, sem og opinberir aðilar, eru jafnframt orðnir 

meðvitaðari um tilkynningarskylduna en samkvæmt barnaverndarlögum ber almenningi og 

aðilum sem starfa að málefnum barna skylda að tilkynna til barnaverndarnefndar ef talið er 

að barn búi við óviðunandi aðstæður eða stofni eigin heilsu og þroska í hættu. Þar að auki 

hefur markvisst barnaverndarstarf leitt af sér trú almennings um að úrræði og stuðningur 

barnaverndarnefndar geti leitt til bættra aðstæðna fyrir börn og fjölskyldur þeirra. 

2006 2007 2008 2009 2010

Fjöldi nýrra barnaverndarmála á árinu 1.888 1.936 2.072 2.094 2.081

Fjöldi eldri barnaverndarmála 1.768 1.916 2.193 2.053 2.166

Samtals barnaverndarmál 3.656 3.852 4.265 4.147 4.247
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Í töflu 2 má sjá að á árunum 2009 og 2010 höfðu barnaverndarnefndir afskipti af ívið 

fleiri drengjum en stúlkum. Auk þess voru ófædd börn mjög lítill minnihluti af heildarfjölda 

mála. Þegar horft er til aldursskiptingar barnanna með hliðsjón af kynjahlutfalli árið 2010 er 

áberandi hve hátt hlutfallið var hjá drengjum í aldurshópnum 6-10 ára. Aftur á móti þegar 

litið er til aldursskiptingar stúlknanna hið sama ár var enginn aldurshópur með áberandi hátt 

hlufall. Var því aldursdreifingin heldur jafnari hjá stúlkunum en algengasti hópurinn var 0-5 

ára. Árið 2009 var algengasti aldurshópurinn 11-14 ára hjá báðum kynjum. 

(Barnaverndarstofa, 2012). Frekari upplýsingar um aldursdreifingu og kyn barna sem 

barnaverndarnefndir höfðu afskipti af árin 2009 og 2010 má sjá í töflu 2.  

Tafla 2. Aldur og kyn barna árin 2009 og 2010 

 

(Barnaverndarstofa, 2012) 

2.1.5 Ástæður afskipta barnaverndarnefnda - SOF 

Samkvæmt ársskýrslu Barnaverndarstofu (2012) eru ástæður sem liggja á bak við íhlutun 

barnaverndarnefndar margvíslegar. Oftar en ekki eru þó bágar uppeldisaðstæður sem leiða 

til afskipta og þá einkum vegna þess að barn hefur orðið fyrir vanrækslu eða sætt ofbeldi. 

Eigið hátterni barns, svo sem áhættuhegðun, getur einnig verið ástæða þess að þörf er á 

úrræðum barnaverndar, en beinast nú verkefni barnaverndarnefnda í auknum mæli að 

atferli barnanna sjálfra miðað við það sem tíðkaðist hér áður fyrr.  

2009 2010

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

Piltar 0-5 ára 460 11,1 512 12,1

Piltar 6-10 ára 571 13,8 603 14,2

Piltar 11-14 ára 591 14,3 522 12,3

Piltar 15-17 ára 521 12,6 530 12,5

Piltar 18-20 ára 66 1,6 69 1,6

Piltar alls 2.209 53,3 2.236 52,6

Stúlkur 0-5 ára 442 10,7 504 11,9

Stúlkur 6-10 ára 478 11,5 489 11,5

Stúlkur 11-14 ára 484 11,7 459 10,8

Stúlkur 15-17 ára 468 11,3 491 11,6

Stúlkur 18-20 ára 54 1,3 60 1,4

Stúlkur alls 1.926 46,4 2.003 47,2

Ófædd börn 12 0,3 8 0,2

Samtals 4.147 4.247
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Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2012) hefur þróað ítarlegt og markvisst skilgreiningar- og 

flokkunarkerfi í barnavernd er varðar misbrest í uppeldi barna. Meginmarkmið þess er að 

samræma skráningu barnaverndarmála milli sveitarfélaga. Á það jafnframt að leiða til að 

auðveldara verði að koma auga á misbrest í uppeldi barna, markvissara barnaverndarstarfs 

og aukinna rannsókna á sviði barnaverndar.  

Skilgreiningar- og flokkunarkerfið, eða SOF, inniheldur tvo meginflokka. Annars vegar 

barn sem þolanda og hins vegar barn sem geranda, það er áhættuhegðun barns. Flokkarnir 

skiptast síðan ennfremur í flokka og undirflokka (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Fyrrnefndi flokkurinn, barn sem þolandi, felur í sér hugtökin vanræksla og ofbeldi. 

Vanræksla er skilgreind sem skortur á nauðsynlegri athöfn sem getur leitt til skaða á þroska 

barns. Barn sem upplifir vanrækslu skortir því viðeigandi umönnun og eru líkur á að það 

hljóti neikvæðar afleiðingar í kjölfar þess (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Samkvæmt 

Miller-Perrin og Perrin (2007) geta afleiðingar vanrækslu verið slök félagsfærni, 

námsörðugleikar og tilfinningaleg, hugræn og hegðunarvandkvæði svo eitthvað sé nefnt. 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2012) skiptir vanrækslu ennfremur niður í fjóra flokka. Þeir eru 

líkamleg vanræksla, vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla varðandi nám og 

tilfinningaleg/sálræn vanræksla (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).   

Ofbeldi er hins vegar skilgreint sem athöfn sem er líkleg til að valda skaða á þroska barns. 

Ofbeldi er flokkað í þrjá flokka í SOF og fer það eftir því hver skonar ofbeldi foreldri beitir 

barn sitt. Flokkar ofbeldis eru sem hér segir, foreldri beitir barn: tilfinningalegu ofbeldi, 

líkamlegu ofbeldi og kynferðislegu ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Algengar 

afleiðingar ofbeldis hjá börnum er til að mynda líkamlegir áverkir, hegðunar- og 

tilfinningarlegir erfiðleikar sem og félagslegir örðugleikar. Vert er að nefna að afleiðingar 

ofbeldisins, líkt og vanrækslu, geta fylgt einstaklingi fram á fullorðinsár og þar með haft áhrif 

á líf einstaklings alla tíð (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Ef heilsa og líf ófædds barns er í hættu er það einnig skilgreint sem þolandi, en ófæddu 

barni getur stafað ógn af athæfi og hátterni móður (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Seinni flokkurinn í SOF felur í sér að barn sé gerandi. Það er að viðkomandi barn sem 

tilkynnt var um til barnaverndarnefndar sýnir fram á einkenni áhættuhegðunar. Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir (2012) skilgreinir áhættuhegðun í SOF „...sem athöfn barns sem veldur 

barninu sjálfu eða öðrum skaða eða er líkleg til að valda því eða öðrum skaða.“ (Freydís Jóna 
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Freysteinsdóttir, 2012, bls. 16). Aukin hætta er að einstaklingurinn þrói með sér óæskilega 

hegðun í framhaldinu, en í flestum tilvikum eiga unglingar í hlut þegar um er að ræða 

áhættuhegðun barna. Birtingarmyndir áhættuhegðunar eru margvíslegar og má þar á meðal 

nefna neyslu vímuefna, sjálfskaðandi hegðun, ofbeldis- og/eða afbrotahegðun og vanrækslu 

barns á námi sínu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008, 2012).  

Ástæður tilkynninga árin 2010 og 2011 

Í ársskýrslu Barnaverndarstofu (2012) má sjá tölulegar upplýsingar sem segja til um ástæður 

tilkynningar. Gefa þær jafnframt til kynna hvert eðli vandans er og ennfremur draga þær 

fram ákveðna mynd af því hvernig aðstæður barna eru sem barnaverndarnefndir hafa 

afskipti af.  

Árið 2011 skiptust ástæður tilkynninga hlutfallslega á þann veg að í 44,4% tilvika var 

tilkynnt vegna áhættuhegðunar barns, 31,6% vegna vanrækslu og 23,1% vegna ofbeldis. 

Tilkynningar vegna ófædds barns voru í 0,9% tilvika. Ef bornar eru saman tölur frá árinu 2011 

við tölur frá árinu 2010 lækkaði hlutfall tilkynninga vegna áhættuhegðunar um rúmlega 3%, 

eða úr 47,1% í 44,4%. Hlutfall ofbeldis hækkaði hins vegar úr 21,6% árið 2010 í 23,1% árið 

2011. Hlutfall vanrækslu hækkaði lítillega á milli áranna (Barnaverndarstofa, 2012).  

Tölur frá árinu 2011 er varða undirflokkanna sýna að tilkynningar vegna áhættuhegðunar 

voru í flestum tilvikum vegna afbrots barns, eða 18,3%. Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

var lang algengasta ástæða tilkynninga vegna vanrækslu barns eða alls 27,1%. Í tilkynningum 

er varða ofbeldi gegn barni var tilfinningalegt og sálrænt ofbeldi hlutsfallslega hæst eða 

12,7% (Barnaverndarstofa, 2012). 

2.1.6 Úrræði barnaverndarnefnda 

Eins og áður hefur komið fram er málsmeðferð vegna tilkynningar, ásamt allri ákvarðanatöku 

í kjölfar hennar, á ábyrgð barnaverndarnefndar. Ef könnun leiðir í ljós að þörf er á að veita 

barni og/eða foreldrum þess viðeigandi stuðning eða úrræði skal nefndin í samráði við 

foreldra, og eftir atvikum barn, vinna að áætlunargerð um meðferð máls (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). Samkvæmt ársskýrslu Barnaverndarstofu (2012) hefur fjöldi áætlana um 

meðferð máls aukist á undanförnum árum og bendir það til þess að aukin þörf sé fyrir 

afskipti barnaverndarnefnda. Getur hér einnig spilað inn í að aukin áhersla er lögð á agaðri 

vinnubrögð starfsmanna sem meðal annars felast í því að ákvæðum laga um áætlunargerð sé 
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fylgt. Má hér nefna að árið 2007 voru gerðar 1.437 áætlanir um meðferð máls en árið 2010 

voru þær 1.788 talsins. 

Í barnaverndarlögunum eru úrræði flokkuð annars vegar með samþykki foreldra, og 

barns þegar við á, eða án samþykkis þeirra. Hins vegar eru úrræði flokkuð eftir því hvort veita 

eigi stuðning til viðkomandi barns og/eða fjölskyldu innan veggja heimilisins eða utan þess, 

það er að vista barn á meðferðar- eða fósturheimili (Barnaverndarstofa, 2006). 

Úrræði með samþykki foreldra 

Í 24. gr. bvl. er kveðið á um úrræði með samþykki foreldra. Ákvæðið er svohljóðandi:  

„...leiðbeina foreldrum um uppeldi og aðbúnað barns, stuðla að því í samvinnu við 

hlutaðeigandi stofnanir að beitt verði úrræðum samkvæmt öðrum lögum, útvega barni 

viðeigandi stuðning eða meðferð, útvega barni eða fjölskyldu tilsjónarmann, 

persónulegan ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldu og aðstoða foreldra eða þungaða konu 

við að leita sér meðferðar vegna veikinda, áfengis- eða vímuefnaneyslu eða annarra 

persónulegra vandamála (24. grein barnaverndarlaga nr.80/2002)“. 

Í 10. gr. reglugerðar um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga nr. 652/2004 er fjallað nánar um úrræði þessi. Þar er einnig getið um 

önnur úrræði á vegum sveitarfélaga. Má þar nefna sumardvöl á vegum barnaverndarnefnda 

og að heimili eða önnur úrræði skulu vera tiltæk til þess að taka á móti börnum í 

neyðartilvikum. 

Vert er að nefna að sveitarfélög hafa byggt upp starf sitt í kringum barnavernd á ólíka 

vegu og þar af leiðandi hefur þróun málaflokksins einnig orðið margbreytileg (Anni G. 

Haugen, 2004). Má til dæmis benda á uppbyggingu úrræða en þau úrræði sem eru hér nefnd 

eru einungis þau úrræði sem barnaverndarnefnd ber skylda að hafa til taks samkvæmt 

barnaverndarlögum. Barnaverndarnefnd ber því ábyrgð á að þróa ný úrræði ef þau úrræði 

sem fyrir liggja eru ekki vænleg til árangurs í einstaka málum (Barnaverndarstofa, 2006).  

Í 25. gr. bvl. er ákvæði um úrræði utan heimilis með samþykki foreldra. Felur það í sér að 

barnaverndarnefnd tekur yfir forsjá barnsins og ráðstafar því í fóstur eða á viðeigandi 

stofnun eða heimili. Barnaverndarnefnd ber samt sem áður að leggja megináherslu á að 

styðja barn og fjölskyldu þess heima fyrir fremur en að beita úrræðum utan heimilis. Með 

þeirri áherslu er talið að barnið verði fyrir minni röskun og einblínt er á að vinna í 

nærumhverfi barnsins sem því er ætlað að alast upp í (Anni G. Haugen, 2004; 

Barnaverndarstofa, 2006). Endurspeglar sú áhersla jafnframt eina af meginreglum 
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barnaverndarlaganna, það er að beita skal vægustu stuðningúrræðum áður en gripið er til 

annarra íþyngjandi ráðstafana. Tölur árskýrslu Barnaverndarstofu (2012) bera þess glöggt 

vitni að stuðningúrræði innan heimilis er alla jafna veitt fremur en úrræði utan heimilis líkt 

og sjá má í töflu 3. Má þar jafnframt sjá að fjöldinn hefur haldist nokkuð svipaður undanfarin 

ár. Þó fjölgaði börnum sem fengu ráðstöfun utan heimilis árið 2009 en fækkaði hins vegar 

aftur árið 2010.  

Tafla 3. Úrræði barnaverndarnefnda með samþykki foreldra árin 2008-2010 

 

(Barnaverndarstofa, 2012) 

Úrræði án samþykkis foreldra 

Í þeim málum sem beita þarf þvingun getur barnaverndarnefnd úrskurðað um eftirlit með 

heimili, veitt fyrirmæli um aðbúnað og umönnun barns til að tryggja því nauðsynlega 

þjónustu, lagt bann við að fara með barn úr landi eða vistun barns utan heimilis 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Samkvæmt handbók Barnaverndarstofu (2006) er 

þvingunarúrræðum einungis beitt þegar talið er að öryggi og hagsmunir barns verði ekki 

tryggt á annan hátt. Þegar ársskýrsla Barnaverndarstofu (2012) er skoðuð má greinilega sjá 

að úrskurðir barnaverndarnefnda eru hlutfallslega fáir miðað við heildarfjölda 

barnaverndarmála, en barnaverndarstarf er unnið í langflestum tilvikum í samstarfi við 

foreldra. Tölulegar upplýsingar um úrskurði barnaverndanefnda á árunum 2008-2010 má sjá 

í töflu 4.  

Tafla 4. Úrskurðir barnaverndarnefnda á árunum 2008-2010 

 

(Barnaverndarstofa, 2012) 

2008 2009 2010

Fjöldi barna sem fengu stuðningsúrræði 

innan heimilis 1.679 1.696 1.664

Fjöldi barna sem fengu ráðstöfun 

utan heimilis (að undanskildu fóstri) 345 403 359

Úrskurðir 2008 2009 2010

Úrskurðir um eftirlit með heimili 0 7 9

Fyrirmæli um aðbúnað barns, meðferð o.fl. 0 6 6

Bann lagt við að farið væri með barn úr landi 0 0 2

Börn vistuð utan heimilis (skv. 27. gr. bvl.) 36 8 44

Samtals 36 21 61
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2.2 Persónulegur ráðgjafi 

2.2.1 Þróun stuðningsúrræðisins 

Eins og áður hefur komið fram innihéldu lögin um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 

fjölmörg nýmæli. Var hér að ofan getið nokkurra þeirra sem snéru fyrst og fremst að 

starfsháttum barnaverndarnefnda og uppbyggingu barnaverndarmála. Meðal annarra 

nýmæla laganna var ákvæði 21. greinar um stuðningsúrræði sem barnaverndarnefndum bar 

að beita í samráði við foreldra, og eftir atvikum barn, ef könnun leiddi í ljós að þörf væri á 

inngripi barnaverndarnefndar. Meðal þeirra stuðningsúrræða sem kveðið var á um í 

fyrrnefndri grein var að útvega barni og fjölskyldu persónulegan ráðgjafa, tilsjónarmann eða 

stuðningsfjölskyldu (Þingskjal 680, 1991-1992). 

Í athugasemdum sem fylgdu lagafrumvarpinu var tekið fram að öll þessi hugtök, það er 

persónulegur ráðgjafi, tilsjónarmaður og stuðningsfjölskylda, væru nýmæli í 

barnaverndarlögum. Þó mætti finna hugtakið stuðningsfjölskylda í lögum um málefni 

fatlaðra. Miklar vonir voru bundnar við þessi nýju úrræði og var því meðal annars haldið fram 

að með tilkomu þeirra væri hægt að vinna að lausn margra barnaverndarmála án þess að 

beita þyrfti úrræðum utan heimilis sem og þvingunarráðstöfunum (Þingskjal 680, 1991-

1992). 

Í fyrrnefndum athugasemdum mátti finna skilgreiningar á hlutverkum tilsjónarmanns og 

stuðningsfjölskyldna. Athyglisvert er að ekki var gerð grein fyrir hlutverki persónulegs 

ráðgjafa og einungis kveðið á um að ráðuneytið skyldi setja reglugerð um störf og hlutverk 

tilsjónarmanna og stuðningsfjölskyldna innan barnaverndar, en ekki var minnst á 

persónulegan ráðgjafa (Þingskjal 680, 1991-1992). Einnig má benda á það að hlutverk 

tilsjónarmanns, samkvæmt frumvarpinu, var að veita barni, ungmenni eða fjölskyldu 

viðeigandi stuðning og leiðsögn sem og að koma á samstarfi við skóla og/eða vinnuveitanda. 

Ef um ungling var að ræða átti að stuðla að þátttöku hans í tómstunda- og æskulýðsstarf. Þar 

að auki var þess getið að samband tilsjónarmanns og skjólstæðings ætti að grundvallast á 

gagnkvæmu trausti og vinsemd (Þingskjal 680, 1991-1992). Svipar þessi lýsing til starfs 

persónulegs ráðgjafa sem skilgreint var með reglugerð um tilsjónarmann, persónulegan 

ráðgjafa og stuðningsfjölskyldu nr. 452/1993, en nánar verður farið í þá skilgreiningu hér 

síðar. Bendir þetta til þess að hugmyndir um hlutverk tilsjónarmanns, svo og persónulegs 

ráðgjafa, hafi verið óljóst þegar áðurnefnt frumvarp var lagt fyrir. 



30 

Árið 1993 var fyrst gerð grein fyrir hlutverki persónulegs ráðgjafa í íslenskri löggjöf. 

Samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 452/1993 um tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa og 

stuðningsfjölskyldu var hlutverk persónulegs ráðgjafa fyrst og fremst „...að veita barni eða 

ungmenni ráðgjöf og leiðbeiningar í þeim tilgangi að styrkja það félagslega, siðferðilega og 

tilfinningalega svo sem í sambandi við vinnu, menntun og tómstundir“. Einnig var þess getið 

að samband milli persónulegs ráðgjafa og einstaklings grundvallaðist á gagnkvæmu trausti og 

vinsemd.  

Hélst þessi skilgreining til ársins 2004 þegar núgildandi reglugerð um úrræði á ábyrgð 

sveitarfélaganna leysti áðurnefnda reglugerð af hólmi (Barnaverndarstofa, 2004). Gerðist 

það í kjölfar þess að nýtt frumvarp til barnaverndarlaga var lagt fram á Alþingi á árunum 

2001-2002. Var þá nokkurra ára reynsla komin á beitingu stuðningsúrræðanna og þóttu þau 

almennt reynast vel. Samt sem áður þótti þörf á að setja skýrari ramma um framkvæmd 

úrræðanna. Í frumvarpinu var því meðal annars tekið fram að setja þyrfti nánari reglur um 

stuðningsúrræðin, þar á meðal persónulegan ráðgjafa (Þingskjal 403, 2001-2002). 

Reglugerðinni var meðal annars ætlað að innihalda ítarlegri ákvæði um þann sem veitti 

þjónustuna sem og skýrari skilgreiningu á úrræðinu sjálfu og framkvæmd þess 

(Barnaverndarstofa, 2004). Farið verður í núgildandi skilgreiningar, markmið og framkvæmd 

úrræðisins í næsta kafla hér á eftir. 

2.2.2 Ákvæði reglugerðar nr. 652/2004 um persónulegan ráðgjafa 

Hlutverk, tilgangur, réttindi og skyldur 

Í núgildandi reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga nr. 652/2004 er persónulegur ráðgjafi skilgreindur sem einstaklingur sem 

barnaverndarnefnd fær til að veita barni ráðgjöf og leiðbeiningar með það að markmiði að 

styrkja það andlega og félagslega til dæmis á sviðum tómstunda, atvinnu eða menntunar. 

Ennfremur skal gagnkvæmt traust og vinsemd leggja grunninn að sambandi milli barnsins og 

persónulegs ráðgjafa.  

Samkvæmt handbók Barnaverndarstofu (2006) snýst starf persónulegs ráðgjafa fyrst og 

fremst að því sem viðkemur barninu sjálfu. Persónulegur ráðgjafi þarf því að hafa ánægju af 

því að umgangast börn og geta verið þátttakandi í áhugamálum þeirra. Að vera góður 

hlustandi er mikilvægur eiginleiki í fari persónulegs ráðgjafa meðal annars svo barnið geti 

leitað til hans og rætt við hann um það sem því liggur á hjarta. Aukinheldur þarf 
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persónulegur ráðgjafi að geta leiðbeint barni og aðstoðað það við að prófa fjölbreyttar og 

uppbyggjandi tómstundir.  

Í 25 gr. reglugerðarinnar er getið um réttindi og skyldur persónulegs ráðgjafa. Þar segir 

að persónulegir ráðgjafar skuli eiga rétt á handleiðslu hjá viðkomandi barnaverndarnefnd 

sem þeir starfa fyrir. Persónulegir ráðgjafar eiga jafnframt rétt á að fá nauðsynlegar 

upplýsingar um hagi barns og fjölskyldu í þeim tilgangi að geta sinnt starfi sínu á sem 

árangursríkastan hátt. 

Þær skyldur sem persónulegum ráðgjafa ber að gegna í starfi sínu samkvæmt 25. gr. 

reglugerðarinnar er meðal annars að veita barnaverndarnefnd mikilvægar upplýsingar sem 

þeir verða áskynja um í starfi sínu. Til að mynda vitneskju um líðan barns og umönnun þess 

sem og allt annað sem viðkemur málefnum barnsins og/eða fjölskyldunnar. Þar að auki er 

það skylda persónulegs ráðgjafa að fara eftir fyrirmælum barnaverndarnefndar er varðar 

samvinnu við barn, foreldra og aðra aðila máls. Þá ber honum að gæta fyllsta trúnaðar um 

hagi þeirra. Þær skyldur sem snúa að þjónustunni við barnið sjálft er að persónulegum 

ráðgjafa ber að taka tillit til líkamlegra og andlega þarfa barnsins sem og að efla þroska þess 

og heilbrigði. Aldrei skal persónulegur ráðgjafi né aðrir sem veita þjónustu á vegum 

barnaverndarnefnda veita barni andlegar né líkamlegar refsingar eða beita þvingunum í 

starfi sínu. 

Framkvæmd 

Eins og áður hefur komið fram skal gera skriflega áætlun skv. 23. gr. bvl. þegar könnun hefur 

leitt í ljós að þörf er á úrræði barnverndarnefndar. Skal áætlunin innihalda greinargerð um 

framvindu máls og skal hún endurskoðuð eftir þörfum. Samkvæmt handbók 

Barnaverndarstofu (2006) er mikilvægt að viðkomandi barn sé virkur þátttakandi í 

áætlunargerð þegar því er útvegaður persónulegur ráðgjafi. Þetta er sérstaklega mikilvægt í 

ljósi þess að taka þarf tillit til hugmynda barnsins um hverju það vill breyta og hvernig það vill 

stuðla að þeim breytingum. Jafnframt skal taka mið af þeim markmiðum sem getið er í 

áætluninni þegar persónulegur ráðgjafi er valinn fyrir viðkomandi barn. 

Umsækjendur um starf persónulegs ráðgjafa skulu veita upplýsingar um fyrri störf, 

menntun og reynslu af störfum með börnum. Þykir það athyglisvert að engar kröfur eru 

gerðar til umsækjenda, hvorki formlegar menntunarkröfur né faglegar kröfur, þar að auki er 

ekkert aldurstakmark nefnt. Má þó áætla af fyrrnefndu að reynsla af starfi með börnum sé 
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viss skilyrði fyrir starf persónulegs ráðgjafa þó svo að þess sé ekki getið í reglugerðinni. Ber 

hér einnig að nefna að aðila sem hefur hlotið refsidóm vegna kynferðisbrotar gegn 

einstaklingi sem er undir 18 ára aldri, er ekki heimilt að starfa á vegum barnaverndarnefndar 

(Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 

652/2004).  

Við val á persónulegum ráðgjafa skal barnaverndarnefnd kappkosta að ráða einstakling 

sem býr yfir eiginleikum sem best hentar viðkomandi barni, en hvert og eitt barn hefur 

einstaklingsbundnar þarfir og ber því að vanda valið á persónulegum ráðgjafa í hverju tilfelli 

fyrir sig. Barnaverndarnefnd skal ennfremur leitast eftir því að ráða einstakling sem býr yfir 

nauðsynlegri þekkingu og hæfni sem endurspeglar markmið úrræðisins (Reglugerð um 

úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). 

Barnaverndarnefnd getur einnig leitast eftir því að ráða annaðhvort aðila úr nærumhverfi 

barnsins sem barnið ber traust til eða einhvern sem býr yfir áhugaverðum eiginleikum að 

mati barnsins og því líklegur til að geta skapað traust (Barnaverndarstofa, 2006).   

Barnaverndarnefndir fara mismunandi leiðir við ráðningu persónulegs ráðgjafa. Til 

dæmis eru sumar nefndir sem ráða einstaklinga í ákveðið starfshlutfall til að sinna hlutverki 

persónulegs ráðgjafa meðan aðrar barnaverndarnefndir ráða sérstakan aðila einungis til að 

veita tilteknu barni stuðning. Í þeim tilvikum eru oftast fyrirfram tengsl á milli barnsins og 

einstaklingsins eða þá að barnið hefur sérþarfir sem þarfnast sértæks stuðnings 

(Barnaverndarstofa, 2006). Þegar einstaklingur hefur verið ráðinn til að sinna starfi 

persónulegs ráðgjafa ber barnaverndarnefndum að gera skriflegan samning samanber 5. gr. 

reglugerðar nr. 652/2004 við þann sem veita skal þjónustuna til viðkomandi barns. Skal 

samningurinn meðal annars innihalda skilgreiningu og markmið með úrræðinu, tímalengd 

þess, vinnuskyldu eða starfshlutfall, samráðsfundi, gerð skýrslna og skráningu og hvenær 

endurskoðun skuli fara fram á úrræðinu. 

Þar sem persónulegir ráðgjafar starfa í umboði barnaverndarnefndar er það hlutverk 

nefndarinnar að hafa eftirlit með starfi persónulegs ráðgjafa í þeim tilgangi að öll þau skilyrði 

sem sett eru í upphafi hverju sinni séu uppfyllt. Einnig kemur það í hlut barnaverndarnefndar 

að fylgjast með því hvort að úrræðið beri tilskildan árangur. Getur hún meðal annars sinnt 

því hlutverki með því að fara í heimsóknir, fá reglubundnar skýrslur og ræða við barnið 

(Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 
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652/2004). Ennfremur er það hlutverk barnaverndarnefndar að veita persónulegum ráðgjafa 

stuðning og leiðbeiningar um starf sitt og þykir það vera ein meginundirstaða þess að 

markmiðum úrræðisins sé náð. Að persónulegi ráðgjafinn fái færi á því að ræða upplifanir 

sínar af starfinu á öruggum vettvangi getur jafnframt skipt sköpum fyrir framgang mála. 

Gefur það því auga leið að gott samstarf milli persónulegs ráðgjafa og barnaverndarnefndar 

er einkar mikilvægt fyrir árangur úrræðisins (Barnaverndarstofa, 2006). 

Tilsjónarmaður og stuðningsfjölskylda 

Tilsjónarmaður og stuðningsfjölskylda eru stuðningsúrræði sem kveðið er á um í sama lið og 

persónulegur ráðgafi, sbr. 24. gr. bvl. d-lið. Þykir því einnig mikilvægt að gerð verði grein fyrir 

hlutverkum tilsjónarmanns og stuðningsfjölskyldu.  

Í reglugerð nr. 652/2004 um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga er fjallað um persónulegan 

ráðgjafa og tilsjónarmann í kafla fimm. Ráðning persónulegs ráðgjafa og tilsjónarmanns fer 

því fram með sama formlega hætti af hálfu barnaverndarnefndar. Þar að auki hefur 

tilsjónarmaður sömu réttindi og skyldur og persónulegur ráðgjafi sbr. 25. gr. 

reglugerðarinnar. Hlutverk úrræðanna eru þó ólík sem og markmið þeirra. Samkvæmt 22. 

grein reglugerðarinnar er tilsjónarmaður einstaklingur „...sem fenginn er á vegum 

barnaverndarnefndar fyrst og fremst til að aðstoða foreldra við að sinna forsjár- og 

uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag og þörfum barns“. Snýst því hlutverk 

tilsjónarmanns í megindráttum að því að styðja foreldrana og leiðbeina þeim í 

foreldrahlutverkinu meðan persónulegur ráðgjafi einblínir á stuðning við barnið sjálft.  

Tilsjónarmanni er jafnframt ætlað að koma inn á heimili viðkomandi fjölskyldu og upplifir 

hann þar með þau viðhorf, gildi, hefðir og samskiptamynstur sem fjölskyldan hefur tileinkað 

sér (Barnaverndarstofa, 2006). Starf persónulegs ráðgjafa felst hins vegar oftar en ekki í því 

að fara með viðkomandi barn út fyrir heimilið. Af því leyti til má í raun segja að tilsjón feli í 

sér ákveðið eftirlit með heimilinu sem getur í sumum tilfellum verið litið neikvæðum augum. 

Tilsjónarmenn búa þar að auki yfir ákveðnu valdi yfir foreldrunum þar sem hlutverk þeirra 

felst í því að benda á það sem betur mætti fara í því skyni efla foreldrafærni þeirra. Úrræði 

þessi eiga samt sem áður það sameiginlegt að bæði eiga þau að stuðla að bættum aðstæðum 

fyrir barnið sem og fjölskyldu þess.  

Í 26. gr. áðurnefndar reglugerðar er kveðið á um hlutverk stuðningsfjölskyldu. Segir þar 

að með stuðningsfjölskyldu sé átt við einstakling sem tekur á móti barni, eða í sumum 
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tilfellum barni og foreldrum, inn á einkaheimili í allt að sjö daga samfleytt. Markmið 

úrræðisins er að létta álagi af barni og fjölskyldu þess, stuðla að öryggi barnsins og veita 

foreldrum þess leiðbeiningar og stuðning í uppeldishlutverkinu. Það sem persónulegur 

ráðgjafi og stuðningsfjölskylda eiga skylt er að báðum úrræðum er ætlað að draga úr álagi 

foreldranna og ef til vill gefa þeim meiri tíma fyrir sig sjálf. 

Það sem greinir stuðningsfjölskyldu aftur á móti frá hinum tveimur 

stuðningsúrræðunum, persónulegs ráðgjafa og tilsjónarmanns, er að stuðningsfjölskylda er 

eina úrræðið af þessum þremur sem fyrrnefnd reglugerð setur ákveðin skilyrði. Segir í 28. 

grein reglugerðarinnar að sá sem sækir um leyfisveitingu er varðar stuðningsfjölskyldu skuli 

hafa náð 23 ára aldri, en viðkomandi þarf hvorki að vera í hjónabandi né sambúð. Ef um er 

að ræða hjón eða sambýlisfólk þurfa þau hins vegar að sækja um starfið í sameiningu. Er 

þetta jafnframt eina skilyrðið sem reglugerðin tilgreinir varðandi stuðningsfjölskyldu.  

2.2.3 Umfang stuðningsúrræða skv. 24. gr. bvl.  

Í ársskýrslu Barnaverndarstofu (2012) má meðal annars finna tölfræðilegar upplýsingar um 

beitingu úrræðanna persónulegs ráðgjafa, tilsjónarmanns og stuðningsfjölskyldu. Má þó 

benda á að ekki er að finna sundurliðaðar upplýsingarnar um fyrrnefnd úrræði og er því 

einungis hægt að sjá sameinað umfang þeirra.  

Þegar tafla 5 um stuðningsúrræði barnaverndarnefnda án töku barns af heimili er 

skoðuð má sjá að samanlögðum fjölda stuðningsúrræða fjölgaði frá árinu 2009 til 2010. Aftur 

á móti hlutu færri börn fyrrnefnd úrræði árið 2010 miðað við árið 2009 en algengt er að 

barnaverndarnefnd beiti fleiri en einu úrræði í máli sama barns. Árin 2009 og 2010 var 

algengast að leiðbeina foreldrum um uppeldi og aðbúnað barns. Að útvega barni viðeigandi 

stuðning og/eða meðferð kom þar næst á eftir. Þriðja algengasta stuðningsúrræðið á 

árunum 2009 og 2010 var að útvega barni tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa eða 

stuðningsfjölskyldu. Aukning var á milli áranna í beitingu þessara úrræða en árið 2009 var 

persónulegur ráðgjafi, tilsjónarmaður eða stuðningsfjölskylda veitt í 455 tilvikum en árið 

2010 í 492 tilfellum (Barnaverndarstofa, 2012). 
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Tafla 5. Umfang stuðningsúrræða skv. 24. gr. bvl. á árunum 2009 og 2010 

 

(Barnaverndarstofa, 2012) 

2.2.4 Staða þekkingar hérlendis 

Rannsóknir á sviði barnaverndar eru fáar hér á landi og hafa úrræði sem 

barnaverndarnefndir veita börnum og fjölskyldum þeirra verið lítið rannsökuð. Af því sögðu 

er ekki mikil þekking til um það hvernig úrræði virka og hvort að með beitingu þeirra náist 

tilskilinn árangur (Anni G Haugen, 2004).  

Þó að rannsóknir á sviði barnaverndar séu af skornum skammti má samt sem áður finna 

íslenskar rannsóknir sem snerta persónulega ráðgjafa. Má hér meðal annars nefna rannsókn 

Anni G. Haugen um beitingu úrræða í barnaverndarmálum, mörkin milli stuðnings og 

þvingunar og ákvarðanaferlið og könnun Barnaverndarstofu á umfangi persónulegra ráðgjafa 

og tilsjónarmanna.  

Ber hér einnig að nefna MA ritgerðir sem gerðar hafa verið á stuðningsúrræðum sbr. 24. 

gr. bvl. en með frekari áherslu á gerð rannsókna í félagsráðgjafarnámi við Háskóla Íslands 

hefur aukning orðið á rannsóknum á úrræðum barnaverndarnefnda (Anni G. Haugen, 2004). 

Á meðal þessara rannsókna eru eigindlegar rannsóknir Daggar Hilmarsdóttur og Erlu S. 

Hallgrímsdóttur (2001) á stuðningsúrræðunum, tilsjón og persónulegum ráðgjafa í 

Félagsþjónstunni í Reykjavík og Maríu Gunnarsdóttur (2011) á tilsjón í barnaverndarmálum. 

Margrét Þórarinsdóttir (2012) gerði auk þess megindlega og eigindlega rannsókn á upplifun 

tilsjónarmanna. Að lokum má nefna rannsókn Önnu Ingibjargar Opp (2012) á 

stuðningsfjölskyldum þar sem fyrirliggjandi gögn Barnaverndar Reykjavíkur og 

þjónustumiðstöðvar Reykjavíkur voru innihaldsgreind. Þykir þó vert að nefna að MA 

rannsóknir þessar eru ekki yfirgripsmiklar og því vart hægt að alhæfa niðurstöður þeirra. 

Gefa þær samt sem áður ákveðna innsýn í það starf sem fer fram og auka þar með fræðilega 

þekkingu á notkun úrræðanna. Verður hér síðar gerð grein fyrir þessum rannsóknum og 

niðurstöðum þeirra er varða persónulega ráðgjafa.  

Stuðningsúrræði 2009 2010

Barni og foreldrum leiðbeint 1.296 1.281

Tilsjónarmaður, persónulegur ráðgafi eða stuðningsfjölskylda 455 492

Foreldrar aðstoðaðir við að leita sér meðferðar 177 156

Barni útvegaður viðeigandi stuðningur/meðferð, þar með

talið Barnahús, MST og sumardvöl 468 558

Önnur aðstoð 268 234

Samtals 2.664 2.721

Fjöldi barna 1.696 1.664
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Árangur 

Í tvískiptri rannsókn Anni G. Haugen (2004) var beiting úrræða í barnaverndarmálum, mörkin 

milli stuðnings og þvingunar og ákvarðanarferlið skoðað. Byggði fyrri hluti rannsóknarinnar á 

fimm dæmisögum sem barnaverndarstarfsmenn frá fimm stöðum á landinu lögðu mat á. 

Fjallaði sá hluti um beitingu úrræða og mörkin milli stuðnings sem er annars vegar veittur 

innan heimilis og hins vegar utan heimilis. Síðari hluti rannsóknarinnar grundvallaðist á 

viðtölum við formenn þessara fimm nefnda. Var þar megináhersla lögð á að skoða skipulag 

og ákvarðanaferli barnaverndarnefnda. Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt á báðum 

hlutum rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós að 

starfsmenn barnaverndar trúa almennt séð að úrræði og starfsemi barnaverndar geti leitt til 

bættra lífsskilyrða hjá viðkomandi börnum. Þó er ekki ljóst hvort að starfsmennirnir byggja 

trúna fyrst og fremst á starfsreynslu sinni og í þeirri von um að úrræðin nái tilskildum árangri 

eða hvort að niðurstöður rannsókna renni stoðum undir trú þeirra. Gefa niðurstöður þessar 

jafnframt til kynna að þörf sé á frekari rannsóknum á úrræðum barnaverndar. 

Þegar skimað var eftir árangri stuðningsúrræða í áðurnefndum MA rannsóknum virtist 

sem hann hafi verið lítið skoðaður. Aftur á móti kemur fram í rannsókn Daggar Hilmarsdóttur 

og Erlu S. Hallgrímsdóttur (2001) á tilsjón og persónulegum ráðgjöfum að almenn ánægja 

virtist ríkja með árangur og framkvæmd úrræðanna. Var helsti kostur úrræðanna að grunnur 

var lagður að bættum aðstæðum í lífi barnanna og fjölskyldna þeirra. Ennfremur var 

gagnkvæmt traust milli stuðningsaðila og barns og/eða fjölskyldu talið vera forsenda fyrir því 

að úrræðið bæri árangur. Margrét Þórarinsdóttir (2012) nefnir jafnframt að í rannsókn sinni 

voru flestir tilsjónarmennirnir ánægðir í starfi sínu og töldu sig ná árangri. Má hér einnig 

nefna að samkvæmt Maríu Gunnarsdóttur og Anni G. Haugen (2012) þótti helsti kostur 

stuðningsúrræðisins tilsjón í barnaverndarmálum vera sá að þjónustan færi fram innan 

veggja heimilisins og að tekið væri tillit til einstaklingsbundinna þarfa.  

Beiting úrræða 

Starfsmenn barnaverndarnefnda virðast leggja áherslu á að veita yngri börnum og 

fjölskyldum þeirra stuðning inn á heimilið þegar fyrirliggjandi vandi er ekki orðinn 

yfirgripsmikill. Aftur á móti þegar vandamálin hafa aukist og vandinn orðinn langvarandi 

koma úrræði utan heimilis til greina. Í þeim tilfellum eru börnin oftar en ekki orðin eldri og 
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vægari stuðningsúrræði hafa ekki skilað tilskildum árangri. Foreldrar ráða jafnframt ekki við 

aðstæður og er því talin þörf á að börnin fari í annað umhverfi (Anni G. Haugen, 2004).  

Að sögn Anni G. Haugen (2004) er rík áhersla lögð á góða samvinnu milli starfsmanns 

barnaverndar og foreldra. Eru því þvingunarráðstafanir einungis til umræðu þegar vandinn er 

orðinn yfirgnæfandi. Má jafnframt sjá samræmi annars vegar á milli þessara niðurstaðna og 

hins vegar tveggja af meginreglum barnaverndarstarfs. Bendir það til þess að áðurnefndar 

reglur séu í hávegum hafðar hjá barnaverndarstarfsmönnum. Hafa ber þó í huga að mat milli 

starfsmanna virðist samt sem áður vera mjög mismunandi um hvort vista eigi barn utan 

heimilis eða hvort að einblína eigi enn á stuðning innan heimilis. Bendir það til þess að það 

getur skipt sköpum fyrir barn og fjölskyldu þess hvaða starfsmaður heldur utan um málið og 

hvaða áherslu hann leggur upp með (Anni G. Haugen, 2004). 

Í rannsókn Maríu Gunnarsdóttur kom meðal annars í ljós að algengast var að beita tilsjón 

í þeim tilfellum þegar vanræksla varðandi umsjón og eftirlit og tilfinningaleg vanræksla áttu 

sér stað (María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012). Í rannsókn Önnu Ingibjargar Opp 

(2012) á stuðningsfjölskyldum virtist sem stuðningsúrræðinu var beitt þegar aðstæður 

fjölskyldunnar lituðust af fjölþættum vanda. Svo sem vegna geðrænna vandkvæða og neyslu 

foreldra, heimilisofbeldis og skorts á tengslaneti fjölskyldunnar. Leiddi rannsókn hennar 

jafnframt í ljós að flest barnanna bjuggu hjá einstæðu foreldri og höfðu lítil sem engin 

samskipti við það foreldri sem þau bjuggu ekki hjá. Auk þess upplifði rúmur helmingur þeirra 

hegðunarerfiðleika. Þá höfðu flestar fjölskyldurnar bæði fengið annars konar stuðning af 

hálfu stofnananna áður en þeim var útveguð stuðningsfjölskylda og á meðan þær nutu 

úrræðisins. 

Markmið 

Eins og fram hefur komið skal samningur barnaverndarnefndar við stuðningsaðila og 

greinargerð um áætlun máls ávallt innihalda markmið sem ætlast er til af hverju úrræði 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). Niðurstöður MA rannsókna hafa hins vegar leitt í 

ljós að ekki er alltaf fylgt öllum ákvæðum reglugerðar nr. 652/2004 þegar kemur að beitingu 

stuðningsúrræða skv. 24. gr. bvl. Virðist sem misvel sé staðið að markmiðssetningu í hverju 

máli fyrir sig og að þátttaka barna og foreldra við gerð hennar sé takmörkuð (Dögg 

Hilmarsdóttir og Erla S. Hallgrímsdóttir, 2001; Margrét Þórarinsdóttir, 2012; María 
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Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012). Ennfremur leiddi rannsókn Margrétar 

Þórarinsdóttur (2012) í ljós að samningur skv. 5. gr. reglugerðarinnar er í sumum tilfellum 

ekki gerður við ráðningu tilsjónarmanna.  

Í þeim rannsóknum þar sem markmið úrræða voru tilgreind virðist sem markmið þeirra 

séu fjölþætt. Markmið stuðningsfjölskyldna er þó í flestum tilfellum að létta undir álag 

heimilisins og auka félagsfærni barns (Anna Ingibjörg Opp, 2012). Aftur á móti í tilfellum þar 

sem fjölskyldu er útvegaður tilsjónarmaður virðast helstu markmið úrræðisins vera „...að 

veita uppeldislega ráðgjöf, skipuleggja daglegt líf heimilisins og veita móður persónulegan 

stuðning.“ (María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012, bls. 13). 

Þátttaka barns 

Í rannsókn Anni G. Haugen (2004) þótti sýnileiki barnsins í umræðum 

barnaverndarstarfsmannanna vera fremur lítill. Lítil áhersla var lögð á að tala við börnin sjálf 

og var sóst eftir upplýsingum um hag þeirra hjá öðrum aðilum, svo sem foreldrum og 

kennurum. Í þeim tilfellum sem rætt var við börnin var það gert í þeim tilgangi að útskýra 

eitthvað fyrir þeim en ekki til þess að fá fram skoðanir þeirra og hugmyndir. Aftur á móti 

þegar um var að ræða tilvik þar sem unglingur átti í hlut var lögð áhersla á að fá viðhorf hans 

og óskir fram. Þykja þessar niðurstöður stangast á við þá hugmyndafræði sem löggjöf 

barnaverndar leggur meðal annars áherslu á, það er að barnið fái að vera þátttakandi í þeim 

málum sem viðkemur því sjálfu (Anni G. Haugen, 2004; Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Rannsókn Maríu Gunnarsdóttur rennir stoðum undir niðurstöður þessar en þátttaka 

barna og foreldra var takmörkuð þegar kom að markmiðsetningu og mati á árangri 

úrræðisins. Frekari niðurstöður hennar leiddu í ljós að misræmi var í frásögnum 

viðmælendanna er varðar þátttöku barna í barnaverndarmálum. Að sögn félagsráðgjafanna 

var oftast rætt við barn þegar málið var í könnun. Aftur á móti þegar átti að útvega barni og 

fjölskyldu tilsjónarmann var yfirleitt ekki rætt við barnið nema þegar unglingur átti í hlut. 

Fram kom hjá þeim börnum sem tóku þátt í rannsókninni að félagsráðgjafi hafði hins vegar 

aldrei rætt við þau (María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012). Má hér benda á að í 24. 

gr. bvl. og í 10. gr. reglugerðar nr. 652/2004 er tekið fram að barnaverndarnefnd skuli eftir 

atvikum leitast eftir því að hafa samráð við barn þegar því er veitt aðstoð á grundvelli 24. gr. 

bvl. 
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Stuðningur og handleiðsla 

Könnun Barnaverndarstofu leiddi í ljós að mismunandi er eftir barnaverndarnefndum hvaða 

fræðslu tilsjónarmenn og persónulegir ráðgjafar fá. Í flestum tilfellum er þó veitt handleiðsla 

til þeirra. Sumar barnaverndarnefndir bjóða þar að auki upp á fræðslu á svokölluðum 

fræðslufundum, námskeiðum, ráðstefnum eða í formi almennrar fræðslu. Ber hér að nefna 

að Reykjavík og Eyjafjörður virtust vera einu sveitarfélögin sem buðu upp á sértæka fræðslu 

fyrir persónulega ráðgjafa og tilsjónarmenn þegar könnunin fór fram (Steinunn Bergmann, 

2008).  

Samkvæmt reglugerð nr. 652/2004 eiga tilsjónarmenn og persónulegir ráðgjafar rétt á 

handleiðslu. Þær MA rannsóknir sem hafa verið hér til umfjöllunar gefa þó allar til kynna að 

takmarkaður aðgangur er að stuðningi og handleiðslu fyrir þá sem veita þjónustu 

stuðningsfjölskyldna, tilsjónar og persónulegrar ráðgjafar. Er það jafnframt mat 

rannsakendanna að aðgengilegri og markvissari handleiðsla geti leitt af sér aukinn árangur 

(Anna Ingibjörg Opp, 2012; Dögg Hilmardóttir og Erla S. Hallgrímsdóttir, 2001; María 

Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012; Margrét Þórarinsdóttir, 2012). Að sögn Daggar 

Hilmardóttur og Erlu S. Hallgrímsdóttur (2001) þótti handleiðslan vera sérstaklega gagnleg í 

því skyni að stuðningsaðilarnir voru minntir á hlutverk sín. Að þeirra sögn var hætta á að þeir 

gleymdu hlutverki sínu sem tilsjónarmaður og persónulegur ráðgjafi vegna þess hve nánir 

þeir voru orðnir skjólstæðingum sínum. 

Niðurstöður rannsókna benda jafnframt til þess að þörf er á meira aðhaldi, skýrari 

verkferlum og eftirliti af hálfu félagsþjónustunnar og/eða barnaverndarnefnda (Anna 

Ingibjörg Opp, 2012; Dögg Hilmardóttir og Erla S. Hallgrímsdóttir, 2001; María Gunnarsdóttir 

og Anni G. Haugen, 2012; Margrét Þórarinsdóttir, 2012). 

Menntun og kröfur 

Eins og fram hefur komið eru hvorki menntunar- né faglegar kröfur gerðar til þeirra sem 

veita þjónustu stuðningsfjölskyldna, tilsjónarmanna eða persónulegra ráðgjafa. Niðurstöður 

MA rannsókna hafa leitt í ljós að áhyggjur eru yfir því að of mikil ábyrgð sé sett á ófaglærðan 

einstakling án þess að hann hljóti viðeigandi stuðning og undirbúning af hálfu fagaðila. Þykir 

þar af leiðandi þörf vera á að fá faglærða einstaklinga til þess að sinna áðurnefndum störfum 

í því skyni að þjónustan verði veitt á markvissari og faglegri hátt (Dögg Hilmardóttir og Erla S. 

Hallgrímsdóttir, 2001; María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012; Margrét Þórarinsdóttir, 

2012 ). 
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Má hér jafnframt benda á að hugmyndina að könnun Barnaverndarstofu má rekja til 

funda með starfsmönnum barnaverndarnefnda þar sem oft hafði komið upp sú umræða að 

þörf væri á sérhæfðum stuðningsaðilum til að sinna hlutverkum persónulegs ráðgjafa og 

tilsjónarmanna. Gaf könnunin vísbendingar um það að meiri áhersla væri lögð á hæfni 

einstaklings fremur en menntun hans, en jafnframt væru gerðar kröfur um reynslu, aldur og 

persónulega eiginleika. Í þeim tilfellum könnunarinnar sem gerðar voru kröfur um menntun 

var leitast við að ráða einstakling með menntun á sviði uppeldis-, félags- eða 

heilbrigðisvísinda. Í könnun þessari kemur ennfremur fram að ekki sé auðvelt að ráða fólk til 

að annast tilsjón eða persónulega ráðgjöf og er því erfitt fyrir barnaverndarnefndir að leggja 

fram kröfur um faglega menntun. Vegna þessa er það oftar en ekki færni einstaklinga og 

starfsreynsla þeirra sem skiptir höfuðmáli við ráðningu í áðurnefnd störf (Steinunn 

Bergmann, 2008). 

2.2.5 Staða þekkingar á erlendri grundu 

Á Norðurlöndunum, til dæmis í Svíþjóð, Danmörku og Noregi, má finna úrræði sem eru 

sambærileg persónulegum ráðgjafa samanber 24. gr. bvl. Notkun þeirra virðist vera mjög 

algeng en til að mynda er persónulegur ráðgjafi og stuðningsfjölskylda algengustu 

stuðningsúrræðin sem veitt eru við vinnslu barnaverndarmála í Svíþjóð (Andersson, 2003; 

Andersson og Arvidsson, 2008; Kristofersen, Sverdrup, Haaland og Andresen, 2006; 

Vinnerljung og Franzén, 2005). Ýmsir fræðimenn hafa lagt áherslu á að skoða úrræðið og 

verður hér gert grein fyrir norrænum rannsóknum sem varpa ljósi á eðli og umfang 

persónulegs ráðgjafa sem og árangur úrræðisins á erlendri grundu. 

Framkvæmd 

Áður en gripið er til íhlutunar barnaverndar er nauðsynlegt að meta þörfina fyrir viðeigandi 

úrræði. Þegar kemur að beitingu persónulegs ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldna er mikilvægt 

að úrræðin séu ekki veitt í þeim tilfellum þar sem vandinn er orðinn mjög alvarlegur svo að 

úrræði utan heimilis geti komið til greina. Aftur á móti á vandinn heldur ekki að vera það 

minniháttar að hægt sé að koma til móts við þarfir barnsins á annan hátt (Andersson, 2003). 

Þátttaka barna í gerð meðferðaráætlana og sem aðilar máls er mjög mikilvæg 

(Christensen og Egelund, 2002). Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt fram á að þátttaka barna í 

ákvörðunum um úrræði við vinnslu máls er alla jafnan takmörkuð. Má hér nefna rannsókn 

Larsen (2011) þar sem viðtöl voru tekin við 6-11 ára börn sem höfðu fengið persónulegan 
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ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldu. Rannsóknin leiddi í ljós að einungis lítill minnihluti 

barnanna var meðvitaður um þjónustu barnaverndar sem og ástæðu stuðningsúrræðanna. 

Þá voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar hversu lítil áhersla var lögð á að fá fram skoðanir 

barnanna. Benti það jafnframt til þess að börnin gátu ekki haft mikil áhrif á ákvarðanir sem 

teknar voru varðandi líf þeirra og aðstæður. Hins vegar tóku börnin virkan þátt í að ákveða 

hvað þau skyldu aðhafast með persónulega ráðgjafanum eða stuðningsfjölskyldunni. Gáfu 

niðurstöður rannsóknarinnar jafnframt til kynna að fylgni var milli þátttöku barnanna og 

árangurs úrræðanna. 

Þá benda niðurstöður rannsókna er varða framkvæmd persónulegra ráðgjafa og 

stuðningsfjölskyldna til þess að skortur sé á samvinnu annars vegar á milli félagsráðgjafa og 

stuðningsaðila og hins vegar milli félagsráðgjafanna og foreldranna (Andersson, 1993; 

Larsen, 2008). Að sögn Andersson (1993) þurfa persónulegir ráðgjafar og 

stuðningsfjölskyldur á meira aðhaldi, stuðningi og verkstjórn á að halda, en störfum þeirra 

virðast vera sinnt án mikillar leiðsagnar félagsráðgjafanna. Endurspeglar það jafnframt að 

nánara samband er á milli stuðningsaðilanna og skjólstæðinga heldur en við starfsmenn 

stofnunarinnar. Getur það leitt til þess að stuðningsaðilar greini frá takmörkuðum 

upplýsingum til félagsráðgjafa.  

Ástæður  

Þær ástæður sem liggja að baki því að barni er útvegað persónulegan ráðgjafa geta verið 

margvíslegar. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að í flestum tilfellum er úrræðið veitt til eldri 

barna og ungmenna allt að tvítugsaldri í þeim tilgangi að veita félagslegan og andlegan 

stuðning (Andersson, 1993, 2003; Andersson og Arvidsson, 2001; Vinnerljung og Franzén, 

2005). Börn af erlendum uppruna eru einnig á meðal þeirra sem fá stuðningsfjölskyldur og 

persónulega ráðgjafa (Andersson og Arvidsson, 2001; Larsen, 2008). 

Meðal helstu ástæða sem liggja að baki notkun stuðningsfjölskyldna og persónulegra 

ráðgjafa er álag einstæðs foreldris, í flestum tilfellum einstæðrar móður. Úrræðunum er því 

oft beitt í þeim tilgangi til að létta undir álag móðurinnar og veita henni færi á því að rækta 

sambönd sín við aðra fullorðna. Einnig er algengt að barn fái persónulegan ráðgjafa vegna 

þess að það þarf á stuðningi að halda í skólanum og í félagslegum aðstæðum, svo sem í 

tómstunda- og frístundastarfi (Andersson, 1993; Andersson og Arvidsson, 2001; Larsen, 

2008). Samkvæmt Kristofersen o.fl. (2006) er persónulegur ráðgjafi jafnframt notaður í 
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tilfellum þar sem barnið eða unglingurinn glímir ekki við tiltölulega mikla erfiðleika. Til dæmis 

í tilvikum þar sem barn upplifir einangrun og er ekki virkt félagslega eða er lagt í einelti.  

Í flestum tilfellum þar sem unglingar eiga í hlut er persónulegur ráðgjafi fenginn vegna 

erfiðleika sem snerta unglinginn sjálfan, svo sem hegðunarvandkvæða og áhættuhegðunar, 

eða vegna erfiðleika í samskiptum við foreldri, í flestum tilfellum við einstæða móður 

(Andersson, 2003; Andersson og Arvidsson, 2001). Er þá meginmarkmið úrræðisins að 

unglingurinn öðlist góða fyrirmynd í persónulega ráðgjafanum og sjái hann sem 

ábyrgðarfullan einstakling sem hann getur stólað á. Tilgangur úrræðisins er þar að auki að 

veita einstaklingnum breiðara tengslanet sem og stuðla að bættri félagsfærni (Lausten, 

Hansen og Jensen, 2013).  

Hlutverk og markmið 

Markmið persónulegra ráðgjafa eru fjölbreytileg og fara þau eftir aðstæðum barnsins og 

fjölskyldunnar hverju sinni. Samkvæmt Kristofersen o.fl. (2006) er eitt af markmiðum 

stuðningsúrræða, þar á meðal persónulegs ráðgjafa, að styðja viðkomandi fjölskyldu í átt að 

bættum aðstæðum og auka bjargráð fjölskyldumeðlima. Þá er persónulegur ráðgjafi oftar en 

ekki notaður sem fyrirbyggjandi stuðningur. Er þá markmið úrræðisins meðal annars að 

koma í veg fyrir að vandi barnsins og/eða fjölskyldunnar þróist enn frekar. Jafnframt er 

úrræðinu ætlað að draga úr fyrirliggjandi vanda (Andersson, 2003; Andersson og Arvidsson, 

2001).  

Samkvæmt Andersson og Arvidsson (2001) er eitt af meginmarkmiðum persónulegs 

ráðgjafa og stuðningsfjölskyldna að styðja við þroska barnsins og stuðla að bættri 

foreldrafærni. Felst hlutverk persónulegs ráðgjafa meðal annars í því að veita viðkomandi 

aðila stuðning í daglegu lífi, til að mynda með aðstoð við heimanám eða í tómstundum utan 

heimilis. Þar að auki leggja persónulegir ráðgjafar áherslu á þátttöku barnsins eða unglingsins 

í uppbyggjandi frístundum (Andersson, 1993, 2003; Andersson og Arvidsson, 2001). Starf 

persónulegs ráðgjafa felst ennfremur í því að mæta einstaklingsbundnum þörfum hvers og 

eins. Hafa rannsóknir meðal annars leitt í ljós að þarfir kynjanna á unglingsárunum eru ólíkar. 

Virðist sem unglingsstúlkur hafi frekar þörf á kvenkyns persónulegum ráðgjafa til þess að 

geta rætt við og varið tíma með. Hins vegar í málum þar sem drengir eiga í hlut virðast þeir 

þurfa á karlkyns stuðningsaðila að halda til þess að taka þátt í ýmsum athöfnum í 

tómstundastarfi sem og félagslífinu (Andersson og Arvidsson, 2001). 
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Önnur birtingarmynd af hlutverki persónulegs ráðgjafa en hin hefðbundna er þegar 

dómstólar úthluta barni persónulegum ráðgjafa. Úrræðið er notað í þeim tilfellum þegar 

foreldrar standa í deilum vegna umgengnisréttar og er þá hlutverk persónulegs ráðgjafa að 

hafa eftirlit með umgengni foreldris við barn sitt. Þykir þessi notkun úrræðisins ekki vera 

algeng og hafa fáar rannsóknir verið gerðar á notkun þess (Andersson og Arvidsson, 2008).  

Árangur 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á stuðningsfjölskyldum og persónulegum ráðgjöfum 

hafa leitt í ljós að úrræðin eru vinsæl á meðal félagsráðgjafa, foreldra og þeirra aðila sem 

veita þjónustuna. Almenn ánægja virðist einnig ríkja er varðar notkun og árangur úrræðanna, 

meðal annars hjá þeim börnum og unglingum sem njóta stuðningsins (Anderrson, 1993, 

2003; Anderson og Arvidsson, 2001; Larsen, 2008, 2011; Vinnerljung og Franzén, 2005). Það 

að barn, eða unglingur, hafi einhvern til þess að tala við og fara með út fyrir heimilið í þeim 

tilgangi að taka þátt í uppbyggjandi afþreyingu veitir barninu oftar en ekki ánægju og aukna 

vellíðan (Andersson og Arvidsson, 2001). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að forsendur til árangurs úrræðisins eru góð tengsl og 

gagnkvæmt traust. Undirstrikar það mikilvægi þess að hafa barnið með í ráðum þegar því er 

útvegað persónulegum ráðgjafa (Andersson og Arvidsson, 2001; Lausten o.fl., 2013). Góð 

samskipti milli foreldra og persónulegs ráðgjafa er jafnframt mikilvægur þáttur til þess að 

úrræðið skili árangri. Gott upplýsingaflæði þeirra á milli veitir foreldrunum aukna stjórn og 

andlegan stuðning, sérstaklega í þeim tilfellum þegar um er að ræða barn með 

hegðunarerfiðleika (Larsen, 2008). 

Persónulegur ráðgjafi virðist ná einkar góðum árangri í þeim tilfellum þar sem markmiðið 

með úrræðinu er að stækka tengslanet unglings við fullorðna aðila. Einnig þykir úrræðið 

sérstaklega vel til þess fallið að nota í tilvikum þar sem foreldrar veita unglingi ekki nægan 

stuðning eða virðist ekki skilja þarfir hans (Knudsen og Nielsen, 2010). Að fjölskyldan hafi 

greiðan aðgang að samskiptum við persónulega ráðgjafann virðist stuðla að góðum árangri, 

en það að geta náð í stuðningsaðilann þegar þörf er á veitir fjölskyldunni aukið öryggi 

(Lausten o.fl., 2013). Hins vegar þegar áhersla er lögð á að minnka vanda í nærumhverfi 

barnsins, svo sem afbrotahegðun eða tengsl þess við slæman félagsskap, skilar persónulegur 

ráðgjafi ekki betri árangri fremur en önnur úrræði (Knudsen og Nielsen, 2010). 
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Þó að flestar rannsóknir sem hefur verið fjallað hér um hafi sýnt fram á jákvæðan 

árangur persónulegs ráðgjafa virðist sem þau börn og unglingar sem njóta þjónustunnar séu í 

ákveðnum áhættuhópi fyrir að vera veitt úrræði utan heimilis seinna á lífstíðinni (Vinnerljung 

og Franzén, 2005). Rannsókn Vinnerljung, Brannström og Hjern (2012) á 

stuðningsfjölskyldum og persónulegum ráðgjafa leiddi í ljós að stuðningsúrræðin virtust oft 

vera undanfari þess að barn yrði vistað utan heimilis. Einnig þóttu úrræðin ekki draga úr 

þeirri hættu að barnið þróaði með sér langtíma neikvæðar afleiðingar vegna þeirra aðstæðna 

sem það var í. Þrátt fyrir þessar neikvæðu niðurstöður töldu rannsakendur að úrræðin hefðu 

ekki skaðleg áhrif heldur mætti rekja niðurstöður rannsóknarinnar til undirliggjandi þátta 

sem rannsakendurnir gátu ekki varpað ljósi á. 

Tómstundir 

Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að fjölskyldur barna sem barnavernd hefur afskipti af búa 

yfir takmörkuðum möguleikum til að geta stuðlað að þátttöku barna sinna í almennum 

frístundum eða skipulögðu tómstunda- og frístundastarfi. Vegna þessa er persónulegum 

ráðgjafa oft beitt í því skyni að virkja börn í tómstundastarfi (Christensen og Egelund, 2002; 

Dahl, 2007; Larsen, 2008, 2011). Virk þátttaka barna í félagslífi, sem og tómstunda- og 

frístundastarfi, getur skipt sköpum fyrir velferð þeirra, sérstaklega í þeim tilfellum sem 

börnin búa við erfið uppvaxtarskilyrði. Frístunda- og tómstundastarf getur því verið kjörinn 

vettvangur fyrir viðkomandi barn að þroskast sem sjálfstæður einstaklingur og mynda tengsl 

við aðra fullorðna sem geta veitt hjálparhönd ef forsjáraðilar eru vanmáttugir til að styðja við 

barnið. Barnið getur jafnframt öðlast mikilvæga fyrirmynd sem getur ýtt undir jákvæða 

hegðun þess og veitt aukna vellíðan. Vinatengsl geta þar að auki veitt barninu aukinn 

félagslegan og tilfinningalegan stuðning (Dahl, 2007). Með aukinni þátttöku barna og 

unglinga í uppbyggilegu félagslífi, sem og frístunda- og tómstundastarfi, upplifa börnin ekki 

eins mikla einangrun. Í kjölfar þessa finna foreldrarnir oftar en ekki fyrir ákveðnum létti sem 

gerir það að verkum að bjargráð fjölskyldunnar styrkist (Larsen, 2008).  

Viðhorf persónulegra ráðgjafa og stuðningsfjölskyldna 

Í eigindlegri rannsókn Andersson (1993) er leitast við að fá fram mat persónulegra ráðgjafa 

og stuðningsfjölskyldna í málum barna á aldursbilinu 0-3 ára.  

Viðtöl Anderssons (1993) við persónulega ráðgjafa og stuðningsfjölskyldur leiddu meðal 

annars í ljós að meginástæður þess að viðmælendur gerðust stuðningsaðilar voru í öllum 
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tilfellunum þær sömu. Mátti rekja þær til þess að viðkomandi aðilar höfðu ánægju af því 

umgangast börn og veita öðru fólki aðstoð ásamt því að búa yfir þeirri trú að fólk ætti að 

hjálpa og styðja hvert annað. Þá ólust viðmælendurnir upp á heimili þar sem áhersla var lögð 

á gott viðmót gagnvart öðrum börnum og voru í aðstæðum til þess að geta sinnt starfi þessu 

sem slíku. Þau börn og fjölskyldur sem nutu þjónustunnar stóðu frammi fyrir margvíslegum 

vanda og voru því ástæður íhlutunarinnar fjölbreytilegar. Í flestum tilfellum var þó talin þörf 

á persónulegum ráðgjafa og/eða stuðningsfjölskyldu vegna þess að foreldri eða foreldrar 

þurftu á stuðningi á að halda. Í öðrum tilvikum voru meginástæður stuðningsúrræðanna 

neysluvandi foreldra, geðræn vandkvæði þeirra eða andlegir erfiðleikar foreldranna. Að sögn 

viðmælendanna var mun nánara samband milli þeirra og barnsins og fjölskyldunnar sem þeir 

veittu þjónustuna til heldur en félagsráðgjafans. Í öllum tilfellum nema einu töldu 

viðmælendurnir sig vera annaðhvort með nánustu tengslin bæði við foreldra og barn eða við 

barnið. Töldu stuðningsaðilarnir sig því ekki eingöngu hafa náð að mynda náin tengsl við 

barnið heldur einnig við foreldra þess. Þegar samstarf stuðningsaðilanna við 

félagsráðgjafanna var skoðað kom í ljós að mjög lítil samskipti fóru fram þar á milli. Í sumum 

tilfellum hittu stuðningsaðilarnir félagsráðgjafana eingöngu við upphaf úrræðanna þegar 

ráðningarsamningur var gerður. Flestir hittu svo félagsráðgjafana á sex mánaða fresti þegar 

samningurinn um stuðningsúrræðið var endurmetinn. Margir viðmælendanna nefndu einnig 

að oft væri skipt um félagsráðgjafa sem sæju um viðkomandi mál og var því erfitt að fylgjast 

með hver sæi um málið hverju sinni. Ríkti mismikil óánægja á meðal viðmælenda varðandi 

samskiptaleysi á milli þeirra og félagsráðgjafanna en einungis einn þeirra var ánægður. Bentu 

sumir á að óánægja þeirra grundvallaðist fyrst og fremst á þeirri staðreynd að þeir sjálfir 

byggju ekki yfir þeirri þekkingu og reynslu til að mæta þörfum barnanna og fjölskyldna þeirra. 

Lögðu þeir því áherslu á að markmið úrræðisins væri vel skilgreint og að mikilvægt væri að 

geta fengið leiðbeiningar og stuðning af hálfu félagsráðgjafanna.  

2.3 Kenningarlegur bakgrunnur 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að persónulegum ráðgjafa er í flestum tilfellum veitt til 

unglinga í því skyni að auka félagslega færni, styrkja tengslanet viðkomandi og stuðla að 

aukinni þátttöku í uppbyggilegu tómstunda- og frístundastarfi (Andersson 2003; Andersson 

og Arvidsson, 2001; Larsen, 2008, 2011; Lausten o.fl., 2013; Knudsen og Nielsen, 2010). Var 
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því líkan Patterson‘s um þróun andfélagslegrar hegðunar valið sem hugmyndafræðilegur 

rammi rannsóknarinnar.  

Verður þó einnig greint stuttlega frá hugmyndafræði valdeflingar og hún tengd við starf 

barnaverndarnefnda og persónulegra ráðgjafa. Leggja þar með ofangreindar kenningar 

kenningarlegan grundvöll þessarar rannsóknar.  

2.3.1 Valdefling og hlutverk persónulegs ráðgjafa 

Valdefling á rætur sínar að rekja til félagsráðgjafar en starf félagsráðgjafa grundvallast meðal 

annars á hugmyndafræði aðferðarinnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Valdefling felur fyrst og 

fremst í sér að einstaklingar öðlist meiri stjórn á lífi sinu. Valdeflingu er jafnframt hægt að 

útskýra sem ferli þar sem annars vegar er stuðlað að virkni einstaklings og hins vegar er 

valdaleysi hans minnkað. Þessi aukna virkni leiðir til þess að einstaklingurinn öðlast meira afl 

sem hann getur notað til þess að hafa áhrif á líf sitt og til að mynda aukin félagsleg samskipti 

(Neville, 2004). Í valdeflingu er megináhersla lögð á styrkleika og hæfileika einstaklingsins, 

fremur en veikleika hans. Ýtt er undir styrkleika og bjargráð viðkomandi og hann hvattur til 

þess að nýta hæfni sína til þess að takast á við persónulegan og/eða félagslegan vanda 

(Farley, Smith og Boyle, 2009). 

Eins og áður hefur komið fram felst hlutverk persónulegs ráðgjafa fyrst og fremst í því að 

veita barni félagslegan og tilfinningalegan stuðning og auka þátttöku þess í félagslegu starfi 

(Andersson, 1993, 2003; Andersson og Arvidsson, 2001; Dahl, 2007; Larsen, 2008, 2011; 

Vinnerljung og Franzén, 2005). Má því sjá samræmi annars vegar á milli hugmyndafræði 

valdeflingar og hins vegar markmiða persónulegs ráðgjafa þar sem rauði þráðurinn er að 

auka virkni einstaklingsins, veita honum stuðning og stuðla að betri vellíðan.  

Má þar að auki tengja hugmyndafræði valdeflingar við starf barnaverndarnefnda. Starf 

nefndanna miðast að því að auka bjargráð fjölskyldunnar með því að veita henni stuðning og 

ýta undir styrkleika hennar með það að leiðarljósi að fjölskyldan geti sjálf tekist á við þau 

vandamál sem kunna að koma upp (Kristofersen o.fl., 2006).  

2.3.2 Líkan Patterson´s um þróun andfélagslegrar hegðunar 

Líkan Patterson´s um þróun andfélagslegrar hegðunar byggir grunn sinn á niðurstöðum 

fjölmargra rannsókna. Á mynd 1 má sjá að líkanið felur í sér þrjú stig þar sem hægt er að 

rekja þroskasögu unglings sem sýnir fram á einkenni áhættuhegðunar til ófullnægjandi 
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foreldrahæfni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008; Halldór Sigurður Guðmundsson, 2007). 

Meðfylgjandi líkan er þýtt af Freydísi Jónu Freysteinsdóttur og birt með leyfi hennar.  

 

Mynd 1. Líkan Patterson´s um þróun andfélagslegrar hegðunar  

Fyrsta skref í líkani Patterson´s um þróun andfélagslegrar hegðunar felur í sér að slök 

foreldrafærni getur leitt til þess að barn þrói með sér ýmsa hegðunarerfiðleika. Samskipti og 

uppeldisaðstæður innan veggja heimilisins spila þar stórt hlutverk. Hafa rannsóknir sýnt fram 

á að fjölskyldur barna sem sýna andfélagslega hegðun eru líklegar til að veita barninu 

takmarkaðan stuðning og skorta viðeigandi aga og eftirlit. Foreldrarnir senda jafnframt 

misvísandi skilaboð um hvað telst vera annars vegar rétt hegðun og hins vegar röng hegðun. 

Í kjölfar þessa litast hegðun barnanna af einkennum andfélagslegrar hegðunar og slakri 

félagsfærni (Patterson, DeBaryshe og Ramsey, 1990). 

Næsta skref líkansins er félagsleg höfnun af hálfu jafningja og slakur námsárangur. Vegna 

hegðunarvanda barnsins eru líkur á því að félagslegt umhverfi þess bregst neikvætt við og 

getur það leitt af sér höfnun annarra barna og lélegan árangur í náminu. Niðurstöður 

rannsókna hafa leitt í ljós að börn, sem sýna andfélagslega hegðun, ná slakari námsárangri, 

taka minni þátt í skólatengdum verkefnum og skila sjaldnar heimavinnu miðað við jafnaldra. 

Rannsóknir sem beina hins vegar ljósi sínu að félagslegri höfnun jafningja, sýna fram á að 

árásargjörn hegðun leiðir til félagslegrar höfnunar. Börnin sem upplifa þessa höfnun búa 

jafnframt yfir slakri félagshæfni og eiga meðal annars erfitt með að tengjast jafnöldrum 

sínum og tileinka sér viðmið þeirra. Leiða þessir þættir, það er höfnun jafningjahóps og 

slakur námsárangur, ennfremur af sér aukna hættu á einkennum þunglyndis og depurðar 

(Patterson o.fl., 1990). 

Þriðja skrefið er tengsl barnsins við aðra sem eru í svipaðari stöðu og það sjálft. Á 

viðkomandi skref oftar en ekki sér stað á seinni hluta bernskunnar eða snemma á 

unglingsárunum. Andfélagsleg hegðun og höfnun af hálfu jafningjahóps er talin vera 
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undirstaða þess að barn myndar tengsl við aðra sem glíma við svipuð vandamál og þau sjálf. 

Hafa rannsóknir sýnt fram á að samskipti innan þessa félagahóps leiða til frekari 

hegðunarvandkvæða og vímuefnaneyslu. Jafningjahópurinn er ennfremur talinn veita það 

viðhorf, hvatningu og rökfærslu sem stuðlar að andfélagslegri hegðun, sem og tækifæri til 

þátttöku í afbrotum (Patterson o.fl., 1990). 

Þegar sjónum er beint að fullorðinsárunum fela afleiðingar andfélagslegrar hegðunar 

meðal annars í sér brottfall úr námi, áfengis- og vímuefnaneyslu, óstöðugleika á 

vinnumarkaði, hjúskaparerfiðleika, afbrot, fangelsisvist og stofnanadvöl (Patterson o.fl., 

1990). 

Til nánari útskýringar af líkani Patterson´s má rekja þroskasögu unglings, sem neytir 

vímuefna eða brýtur af sér, til óæskilegrar hegðunar sem hefst á leikskólaldri. Hegðun þessi 

er tilkomin vegna ófullnægjandi foreldrafærni, svo sem skort á aga, eftirliti og stuðning 

foreldra í æsku. Jafnframt er óæskileg hegðun barnsins styrkt meðan æskileg hegðun þess er 

hunsuð og getur það leitt til áframhaldandi hegðunarvanda fram að skólaaldri. 

Birtingamyndir þessar hegðunar eru til að mynda léleg sjálfstjórn, neikvæðni og óhlýðni 

gagnvart yfirvaldi, árásargirni og slök félagshæfni. Vegna þessarar hegðunar eru líkur á því að 

barninu sé hafnað af jafnöldrum og að námsárangur verði lélegur. Við upphaf unglingsáranna 

leitast einstaklingarnir eftir því að mynda tengsl við aðra sem eru í svipuðum sporum. Við 

það eykst hættan á að birtingarmyndirnar verði alvarlegri, svo sem afbrot og 

vímuefnaneysla. Ef ekki er gripið inn í þróunina eru líkur á því að unglingurinn haldi áfram að 

þróa með sér andfélagslega hegðun og er einstaklingurinn því líklegur til að virða ekki boð og 

bönn samfélagsins á fullorðinsárunum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008; Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2007; Patterson o.fl., 1990). 

Patterson´s og félagar (1990) tilgreina jafnframt ákveðna þætti sem hafa neikvæð áhrif á 

færni foreldra, en þessir þættir auka ennfremur líkurnar á því að barn þrói með sér 

andfélagslega hegðun. Þessir áhættuþættir eru til að mynda ef einhver fjölskyldumeðlimur á 

sögu um andfélagslega hegðun, lýðfræðilegir þættir fjölskyldunnar, svo sem kynþáttur, 

hverfi, menntun foreldra, tekjur og atvinna, og álag fjölskyldunnar, til dæmis atvinnuleysi, 

heimilisofbeldi, sambúðarerfiðleikar og skilnaður. 

Að sögn Patterson´s o.fl. (1990) er erfitt að grípa inn í tilfelli þar sem unglingur með 

andfélagslega hegðun á í hlut. Hafa íhlutanir borið takmarkaðan árangur og oftar en ekki er 



49 

um skammvinn áhrif að ræða. Í tilvikum þar sem börn hafa ekki náð unglingsaldri virðast 

inngrip skila betri árangri, sérstaklega í þeim tilfellum sem foreldrafærniþjálfun er beitt. 

Patterson´s og félagar leggja fram tillögu að inngripi sem vænlegt er til árangurs. Felur það í 

sér þrjá þætti, foreldrafærniþjálfun, félagsfærniþjálfun fyrir viðkomandi barn og að veita 

barni aðstoð við nám. Benda aðrar niðurstöður til þess að snemmtæk íhlutun skipti 

höfuðmáli þegar á að sporna gegn frekari þróun vandans. Jafnframt þarf að taka tillit til 

áhættuþátta í umhverfi barnsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008; Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2007).  

Mörg einkenni sem líkanið gerir ráð fyrir að börn sýni samræmast meðal annars 

skilgreiningar- og flokkunarkerfi Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2012). Má þar með áætla 

að sum börn innan barnaverndar eigi í hættu að þróa með sér andfélagslega hegðun eða 

áhættuhegðun. Bentu niðurstöður rannsóknar Halldórs Sigurðar Guðmundssonar (2007) 

jafnframt til þess að erfiðleikar 11-18 ára barna innan barnaverndar á Íslandi falli að líkani 

Patterson´s um þróun andfélagslegrar hegðunar. 
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3 Aðferð rannsóknar 

3.1 Rannsóknarspurningar og rannsóknaraðferð  

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru: 

 Í hvaða tilvikum er úrræðinu persónulegum ráðgjafa beitt skv. 24. grein 

barnaverndarlaga?  

 Hvert er markmið og framkvæmd úrræðisins? 

 Ber úrræðið tilskildan árangur?  

Leitast var við að svara spurningum þessum með því að varpa fram undirspurningum sem 

snéru meðal annars að stöðu barnsins og fjölskyldu þess, uppbyggingu og lok úrræðisins og 

persónulega ráðgjafanum sjálfum. Það er menntun hans og starfsreynslu, auk hvers konar 

stuðning og leiðbeiningar hann fékk í starfi sínu af hálfu barnaverndarnefndar.  

Rannsóknaraðferð sem notuð var við gerð rannsóknarinnar var innihaldsgreining gagna 

(e. content analysis). Samkvæmt Rubin og Babbie (2005) er innihaldsgreining viðeigandi 

rannsóknaraðferð þegar skoða á miðlun upplýsinga. Til að mynda auglýsingar, samtöl, 

bíómyndir og skráð gögn, en í rannsókn þessari voru annars vegar fyrirliggjandi gögn 

barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og hins vegar gögn barnaverndarnefndar Kópavogs 

innihaldsgreind. 

Í eigindlegri innihaldsgreiningu, sem og öðrum eigindlegum aðferðum, er megináhersla 

lögð á uppgötvun og lýsingu fremur en tölfræðilegar niðurstöður. Leitast er við að varpa ljósi 

á undirliggjandi ástæður, ferli og mynstur sem gögnin innihalda (Altheide, 2000). Markmið 

rannsóknarinnar er að draga fram ákveðna mynd af notendahópi úrræðisins sem og 

uppbyggingu þess. Ennfremur að koma auga á ýmis mynstur og þemu í 

bakgrunnsupplýsingum barna þar sem úrræðinu persónulegum ráðgjafa hefur verið beitt 

ásamt því að skoða markmið og framkvæmd úrræðisins.  

Innihaldsgreining er rannsóknaraðferð þar sem innihald skriflegra gagna, eða annars 

konar boðskipta, er rannsakað á kerfisbundinn hátt. Byggist aðferðin fyrst og fremst á kóðun 

þar sem rannsakandinn hefur þróað ákveðnar reglur sem hafðar eru að leiðarljósi við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Kóðunin felur í sér að ýmis hugtök og þemu sem rannsakandi 
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leggur megináherslu á eru greind og flokkuð á kerfisbundinn hátt. Þegar gögnin hafa verið 

kóðuð er leitast eftir því að finna sameiginleg þemu í gögnunum. Niðurstöður eru að lokum 

settar fram, oft með notkun línurita, grafa eða myndrita (Altheide, 2000; Neuman, 2006; 

Rubin og Babbie, 2005). Innihaldsgreining er því jafnframt aðferð sem notuð er til þess að 

breyta eigindlegum gögnum yfir í megindleg. Felur það í sér að skriflegum upplýsingum er 

breytt yfir í megindleg tölfræðigögn (Neuman, 2006; Rubin og Babbie, 2005). Í rannsókn 

þessari voru skráð gögn barnaverndarnefndar innihaldsgreind. Fólst aðferðin þar með sagt í 

kóðun og túlkun umræddra gagna.  

Einn helsti kostur innihaldsgreiningar er sá að aðferðin hefur sjaldnast áhrif á þau 

viðföng sem eru skoðuð þar sem gögnin hafa þegar verið skráð (Rubin og Babbie, 2005). Þar 

af leiðandi þótti aðferðin vera vel til þess fallin að svara áðurnefndum 

rannsóknarspurningum, sérstaklega í ljósi þess að viðfangsefni rannsóknarinnar er viðkvæmt 

og var því talið að erfitt gæti verið að nálgast viðmælendur. Aðrir kostir innihaldsgreiningar 

eru meðal annars hagsýni hennar, en aðferðin þykir hvorki vera kostnaðarsöm né tímafrek. 

Þykir þar á meðal tiltölulega auðvelt að leiðrétta mistök í rannsókn þar sem innihaldsgreining 

hefur verið notuð miðað við aðrar rannsóknaraðferðir (Rubin og Babbie, 2005). Samkvæmt 

Neuman (2006) getur rannsakandi aukinheldur varpað ljósi á ný sjónarhorn sem erfitt er að 

sjá með hefðbundinni skoðun. Ókostir aðferðarinnar eru aftur á móti að rannsóknin 

takmarkast við þau gögn sem eru skráð, en réttmæti og áreiðanleiki er háð þeim gögnum 

sem rannsóknin byggir á (Rubin og Babbie, 2005; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Af því sögðu byggir rannsóknin eingöngu á þeim upplýsingum sem gögn 

barnaverndarnefndanna innihalda um tiltekin mál. Ennfremur eru þær upplýsingar sem eru 

skráðar háðar huglægu mati þess aðila sem skráir þær, nákvæmni í skráningu sem og fjölda 

aðila sem skrá gögnin, en allt eru þetta atriði sem hafa áhrif á áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknarinnar. Ber hér einnig að nefna að niðurstöður rannsóknar sem fela í sér 

innihaldsgreiningu eru ávallt háðar túlkun og persónulegu mati rannsakanda að einhverju 

leyti (Altheide, 2000).  

3.2 Mælitæki  

Mælitækið í rannsókn þessari var kóðunarblað sem innihélt bakgrunnsupplýsingar og þemu 

sem samræmdust tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar. Þegar kóðun er framkvæmd er 

mikilvægt að rannsakandi hafi búið sér til ákveðinn ramma sem inniheldur leiðbeiningar og 
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reglur sem rannsakandinn hefur að leiðarljósi við framkvæmd rannsóknarinnar (Neuman, 

2006; Rubin og Babbie, 2005). Samkvæmt Neuman (2006) er einnig nauðsynlegt að 

rannsakandi búi til svokallað skráningarblað, eða kóðunarblað, þar sem upplýsingar úr 

viðkomandi gögnum eru skráðar á kerfisbundinn og ítarlegan hátt.  

Sambærileg MA rannsókn var gerð á stuðningsfjölskyldum árið 2012 af Önnu Ingibjörgu 

Opp. Innihélt sú rannsókn mörg atriði sem áhugavert þótti að skoða í tengslum við 

persónulega ráðgjafa. Rannsakandi hafði því samband við Önnu Ingibjörgu og fékk góðfúslegt 

leyfi hennar til að notast við greiningarblað hennar í rannsókn þessari. Af því sögðu 

grundvallast kóðunarblað rannsóknarinnar fyrst og fremst á greiningarblaði Önnu 

Ingibjargar. Voru þó gerðar breytingar á því í samræmi við fyrrnefndar rannsóknarspurningar 

auk þess að breytum var bætt við sem rannsakanda þótti áhugavert að skoða í tengslum við 

persónulega ráðgjafa. Kóðunarblaðið var jafnframt lesið yfir af leiðbeinanda 

rannsóknarinnar, Unni V. Ingólfsdóttur, og úrbætur gerðar á því út frá athugasemdum og 

ráðleggingum hennar.   

Samkvæmt Rubin og Babbie (2005) er mikilvægt að forprófa kóðunarblað áður en 

innihaldsgreining er framkvæmd. Vegna tímaskorts rannsakanda var ekki gerð forprófun á 

kóðunablaði rannsóknarinnar. Þó er vert að nefna að Anna Ingibjörg gerði forprófun á 

greiningarskjali sínu og var upprunalegt skjal hennar endurbætt út frá því.  

3.3 Gögn  

Þau gögn sem lögðu grunninn að rannsókninni voru mál barnaverndarnefndar Kópavogs og 

Hafnarfjarðar þar sem barni var útvegaður persónulegur ráðgjafi í fyrsta skiptið árið 2012. 

Ákveðið var að taka árið 2012 fyrir þar sem ekki er langt um liðið frá beitingu úrræðanna og 

gefur rannsóknin þar með fremur nýlega mynd af beitingu úrræðisins. Ennfremur gefur það 

færi á því að rýna í vinnuferla og skráningu starfsmanna barnaverndarnefndar sem eru líkleg 

til að vera með svipuðum hætti enn þann dag í dag.   

Ákvörðunin um að velja þessi tvö sveitarfélög grundvallaðist fyrst og fremst á áhuga 

rannsakanda á að skoða nærliggjandi sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins. Einnig þótti stærð 

sveitarfélaganna vera kostur þar sem minni sveitarfélög eru ekki eins líkleg til að innihalda 

eins mörg mál þar sem viðkomandi úrræðum er beitt.  

Við val á úrtaki rannsóknarinnar var notast við markmiðsúrtak. Felur það í sér að 

rannsakandi beitir dómgreind sinni í því skyni að velja úrtak sem er viðeigandi fyrir markmið 
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og viðfangsefni rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Rannsakandi fékk í hendurnar lista annars vegar hjá barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar og 

hins vegar hjá barnaverndarnefnd Kópavogs. Innihélt fyrrnefndi listinn nöfn 49 barna en hinn 

síðarnefndi rúmlega 100, en sum nöfnin komu fram oftar en einu sinni. Fólu listarnir í sér 

nöfn barna sem hlutu ýmsan stuðning af hálfu áðurnefndra barnaverndarnefnda árið 2012. 

Má þar á meðal nefna stuðningsfjölskyldur, tilsjón, kostnað vegna tómstundastarfs og 

persónulega ráðgjafa. Rannsakandi hófst því handa við að finna út hvaða börn af þessum 

listum fengu persónulegan ráðgjafa í fyrsta skipti árið 2012. Þegar þeirri úrvinnslu var lokið 

stóðu annars vegar eftir fjögur mál hjá barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar og hins vegar 20 

mál hjá barnaverndarnefnd Kópavogs. Úrtak rannsóknarinnar innihélt því 24 mál þar sem 

barni var útvegað persónulegan ráðgjafa skv. 24. gr. bvl. í fyrsta skiptið árið 2012 af 

fyrrnefndum barnaverndarnefndum.  

3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknarefnið var ákveðið í lok maí 2013 á fundi með leiðbeinanda. Í lok ágúst sama ár 

hófst formleg undibúningsvinna rannsóknarinnar. Ákveðið var að fara þá leið að nýta 

tengslanet leiðbeinanda, Unnar V. Ingólfsdóttur, við að kynna viðfangsefni rannsóknarinnar, 

en hún starfar sem félagsmálastjóri í Mosfellssbæ. Hafði hún samband við félagsmálastjóra 

Hafnarfjarðar, Rannveigu Einarsdóttur, og félagsmálastjóra Kópavogs, Aðalstein Sigfússon. 

Bæði Rannveig og Aðalsteinn tóku jákvætt í erindið og í framhaldi af því var sent 

kynningarbréf til þeirra. Rannsóknin var síðan tekin fyrir á fundi hjá hvorri 

barnaverndarnefnd fyrir sig. Var þar ákveðið að veita rannsakanda aðgang að fyrirliggjandi 

gögnum barnaverndarnefndar sem rannsóknin náði til.   

Í byrjun september 2013 var sótt um leyfi Persónuverndar til að fá aðgang að 

umræddum gögnum. Jafnframt var fræðilegur hluti rannsóknarinnar skrifaður og 

kóðunarblað þróað með leyfi Önnu Ingibjargar. Leyfi Persónuverndar fyrir vinnslu 

rannsóknarinnar var gefið út þann 28. október og hófst úrvinnsla gagnanna í kjölfarið.  

Þau gögn sem voru greind samanstóðu meðal annars af greinargerðum í viðkomandi 

málum, meðferðaráætlunum, skráðum upplýsingum um samskipti milli aðila máls og 

starfsmanna barnaverndar svo og persónulegra ráðgjafa, meðferðarfundum, 

þjónustusamningum og ýmsum umsóknum. Öll gagnavinna fór fram á skrifstofu viðkomandi 

barnaverndarnefnda. Upplýsingar voru unnar upp úr gögnunum með hliðsjón af fyrrnefndu 
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kóðunarblaði og færðar jafnóðum inn í excelskjal á tölvu rannsakanda. Kóðun var notuð til að 

auðvelda ferli skráningarinnar þar sem tölustafir voru notaðir í staðinn fyrir orð. Við 

úrvinnslu gagnanna var notast við lýsandi tölfræði þar sem niðurstöður voru settar fram 

ýmist í formi texta, taflna eða mynda.  

3.5 Siðfræðileg álitaefni 

Mikilvægt er að rannsóknir uppfylli þær siðferðilegu kröfur sem gerðar eru til þeirra hverju 

sinni (Sigurður Kristinsson, 2013). Að sögn Neuman (2006) þarf fyrst og fremst að huga að 

friðhelgi (e. privacy) og trúnaði þegar unnið er með upplýsingar sem annar aðili hefur safnað. 

Líkt og þegar unnið er með fyrirliggjandi gögn. 

Í rannsókn þessari var unnið með gögn barnaverndarnefnda sem geyma viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Þurfti því að sækja um tilskilið leyfi til Persónuverndar og er 

tilvísunarnúmer rannsóknarinnar 2013091032AT. Gögnin voru meðhöndluð samkvæmt 

viðeigandi lögum og reglum, svo sem er varðar þagnarskyldu, trúnað, auðkenningu 

rannsóknargagna og öryggi við vinnslu persónuupplýsinga. 

Við vinnslu gagnanna voru ópersónugreinanleg rannsóknarnúmer einungis notuð og er 

því ekki hægt að rekja upplýsingar til ákveðinna aðila með neinum hætti. Gögnunum verður 

jafnframt eytt að úrvinnslu lokinni, eigi síðar en 31. desember samkvæmt leyfi 

Persónuverndar. Rannsakandi skrifaði jafnframt undir trúnaðaryfirlýsingu hjá 

barnaverndarnefnd Kópavogs. Er þar með trúnaður rannsakanda við viðkomandi stofnanir og 

þátttakendur tryggður.   

Við gerð rannsóknarinnar voru hagsmunir þátttakendanna ennfremur hafðir í fyrirrúmi í 

því skyni að þeir hlytu engan skaða af. Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) þarf 

rannsakandi ávallt að leggja mat á áhættu, kosti og galla rannsóknar, en ávinningurinn skal 

ætíð vera nægur til að réttlæta framkvæmd hennar.  





57 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru fyrst og 

fremst settar fram í formi texta en einnig eru ýmist myndir eða töflur settar fram til nánari 

útskýringar. Kaflinn skiptist niður í sjö undirkafla sem innihalda bakgrunnsbreytur og helstu 

þemu rannsóknarinnar. 

4.1 Úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar samanstóð af 24 börnum sem fengu persónulegan ráðgjafa í fyrsta 

skipti árið 2012 annars vegar á vegum barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og hins vegar á 

vegum barnaverndarnefndar Kópavogs. Þó er vert að nefna að í gögnum 

barnaverndarnefndanna frá 2012 var að finna mál barna þar sem áætlun um meðferð máls 

gerði ráð fyrir persónulegum ráðgjafa en úrræðinu var samt sem áður ekki beitt. Féllu málin 

þar af leiðandi úr úrtaki rannsóknarinnar. Voru umrædd mál fjögur talsins hjá 

barnaverndarnefnd Kópavogs en tvö hjá barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar. Af þessum sex 

málum voru tvö mál þar sem barn fékk ekki persónulegan ráðgjafa vegna óljósra ástæðna. Í 

einu málinu samþykkti móðir ekki úrræðið en í þremur málum fannst ekki persónulegur 

ráðgjafi fyrir viðkomandi börn.  

Af heildarúrtaki rannsóknarinnar fengu fjögur börn (16,7%) persónulegan ráðgjafa á 

vegum barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar en 20 börn (83,3%) á vegum 

barnaverndarnefndar Kópavogs. Börnin voru á aldrinum 7-17 ára af báðum kynjum. Einhver 

barnanna í úrtaki voru systkini. Þar sem umrædd mál voru eingöngu fjögur hjá 

barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar þótti ekki æskilegt að gera tölfræðilegan samanburð á 

málum áðurnefndra barnaverndarnefnda. Verður því framvegis vísað sameiginlega í öll 24 

málin og er það fyrst og fremst gert til þess að tryggja öryggi þátttakendanna. Verður þó gerð 

undantekning á því þegar gert er grein fyrir aldri barnanna.  

4.2 Aldur og kyn 

Á mynd 2 má sjá aldursdreifingu barnanna í úrtakinu en aldur þeirra var á bilinu 7-17 ára. Má 

þar sjá að meirihluti þeirra var kominn á unglingsaldur en 16 börn (66,7%) af 24 voru 13 ára 
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og eldri. Börn sem voru tólf ára og yngri voru því átta talsins (33,3%). Í flestum tilfellum fékk 

barn á 14. aldursári úrræðið eða í sex tilvikum (25%).  

 

Mynd 2. Aldursdreifing barna í úrtaki 

Í töflu 6 má sjá meðalaldur barnanna en meðalaldur úrtaksins var 13,3 ár. Þegar athygli 

var beint annars vegar að málum barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og hins vegar 

barnaverndarnefndar Kópavogs var meðalaldur þeirra sambærilegur. Af gögnunum að dæma 

þótti það samt sem áður áberandi hve munur var á beitingu úrræðanna hvað varðaði aldur 

barnanna hjá áðurnefndum barnaverndarnefndum. Virtist sem barnaverndarnefnd 

Hafnarfjarðar legði áherslu á að veita eldri börnum persónulegan ráðgjafa meðan að 

aldursdreifing barnanna hjá barnaverndarnefnd Kópavogs var ívið meiri. Þykir hér þó vert að 

nefna að ekki er hægt að staðhæfa niðurstöður þessar út frá fjórum málum. 

Tafla 6. Meðalaldur barnanna 

 

 

Meirihluti barnanna í úrtaki voru stúlkur. Voru þær 15 talsins (63%) á móti níu drengjum 

(37%). Þegar tekið var tillit bæði til aldurs og kyns barnanna var meðalaldur drengjanna 

örlítið hærri en meðalaldur stúlknanna. Meðalaldur stúlknanna í úrtakinu var 13,1 ár en 

drengjanna 13,7 ár. Oftast var 14 ára stúlkum veittur persónulegur ráðgjafi en hins vegar 

þegar drengir áttu í hlut var ekkert aldursár meira áberandi en annað. 
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4.3 Staða barns, erfiðleikar og greining 

Leitast var við að kanna hver staða barnanna var á mismunandi sviðum. Var staða þeirra 

metin út frá eftirfarandi þáttum; félagslegri stöðu og færni, líkamlegri getu, andlegu ástandi 

og frammistöðu í skóla. Jafnframt var kannað hvort að barn glímdi við hegðunarvanda, 

vímuefnaneyslu, sálræna erfiðleika eða annars konar örðugleika og hvort að barn hafði 

fengið greiningu. Líkt og sjá má á meðfylgjandi kóðunarblaði (viðauki 1) innihéldu fyrrnefndu 

þættirnir spurningar á raðkvarða þar sem möguleikarnir voru gott, ábótavant, slæmt, 

verulega slæmt og gögn vantar/óskýr. Svörin var ýmist að finna með beinum upplýsingum 

eða þar sem rannsakandi lagði mat á það sem fram kom í gögnunum. Til að mynda ef tekið 

var fram að félagsfærni barns væri slæm var um að ræða beinar upplýsingar. Aftur á móti ef 

gögnin greindu frá því að barn ætti enga vini lagði rannsakandi mat á það að félagsleg staða 

barnsins væri slæm. Raðkvarðinn var skilgreindur á þann hátt að ef barn upplifði engan 

vanda á tilteknu sviði taldist staða barnsins vera góð. Til dæmis ef barn átti vini og sýndi fram 

á góða félagsfærni var félagsleg staða barnsins góð. Hins vegar þegar barnið sýndi fram á 

einhverja erfiðleika á viðkomandi sviði var staða þess og færni metin ábótavant. Svo sem ef 

líkamleg umhirða barns var óviðunandi í samanburði við aldur þess og þroska eða að tekið 

var fram að barn væri með lélegar fínhreyfingar var líkamleg færni þess metin ábótavant. 

Staða barns var talin vera slæm þegar barn upplifði örðugleika svo þörf var á inngripi. Sem 

dæmi um þetta má nefna barn sem var illa statt í skólanum vegna lélegrar mætingar og/eða 

erfiðleika í námi. Staða barns var metin verulega slæm þegar vandinn var orðinn 

yfirgnæfandi og aftraði einstaklingnum gífurlega. Til dæmis var andlegt ástand verulega 

slæmt þegar barn var í sjálfsvígshugleiðingum og félagsleg staða barns verulega slæm þegar 

það upplifði félagslega einangrun. 

4.3.1 Félagsleg staða og færni barns 

Eins og sjá má á mynd 3 upplifði meirihluti barna í úrtaki einhverskonar félagslega erfiðleika, 

eða 19 börn (79,2%) af 24. Félagsleg staða og færni barnanna var í flestum tilfellum 

ábótavant (37,5%) en fæst þeirra upplifðu verulega slæma félagslega stöðu (12,5%).  
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Mynd 3. Félagsleg staða barns 

4.3.2 Líkamleg færni og staða barns 

Líkamleg færni og staða barnanna var oftast metin af rannsakanda út frá upplýsingum sem 

fram komu í gögnunum. Í nokkrum tilvikum var þó nefnt að líkamleg færni barns væri góð. Ef 

barn hafði lagt stund á íþróttir í langan tíma án þess að erfiðleikar varðandi líkamlega færni 

væru tilgreindir var líkamleg færni metin góð. Líkamleg færni og staða barns var talin 

ábótavant ef líkamleg umhirða barns var óviðunandi, það er ef það lyktaði illa eða var 

óhreint. Ef barn var með astma sem aftraði þátttöku þess í íþróttum eða fín-og/eða 

grófhreyfingar barns þóttu ekki góðar var líkamleg færni einnig metin ávótavant. Þegar barn 

var með líkamleg veikindi mat rannsakandi sem svo að líkamleg færni þess var slæm. Mynd 4 

sýnir líkamlega færni og stöðu barnanna í úrtaki. Má þar meðal annars sjá að flest barnanna 

voru með góða líkamlega færni eða 13 börn (54,2%).  

 

Mynd 4. Líkamleg færni barns 
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4.3.3 Andlegt ástand barns 

Mynd 5 sýnir andlegt ástand barnanna í úrtaki. Ber myndin þess glöggt vitni að mikill 

meirihluti barnanna upplifði einhvers konar andleg vandkvæði, eða 22 börn (91,7%). Hjá 

flestum börnunum var andlegt ástand annaðhvort ábótavant (45,8%) eða slæmt (37,5%).  

 

Mynd 5. Andlegt ástand barns 

4.3.4 Frammistaða barns í skóla 

Þegar sjónum var beint að gengi barnanna í skólanum var tekið mið af skólasókn, námslegri 

stöðu og samskiptamynstri barnanna innan veggja skólans. Í flestum tilfellum var þó að finna 

beinar upplýsingar í fyrirliggjandi gögnum. Frammistaða barns í skóla var metin góð ef barn 

upplifði enga erfiðleika tengda skólanum. Þegar barn gat vel tileinkað sér námsefnið en 

mæting þess var stopul eða þegar barn var námslega eftir á var frammistaða þess talin 

ábótavant. Frammistaða barns var metin slæm þegar barn sýndi fram á mikinn 

hegðunarvanda eða átti við námsörugleika að stríða. Mynd 6 sýnir frammistöðu barnanna í 

skóla. Má þar meðal annars sjá að hjá helmingi barnanna var frammistaða í skóla ábótavant.  

 

Mynd 6. Frammistaða barns í skóla 
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4.3.5 Erfiðleikar barns 

Mörg barnanna sem rannsóknin náði til áttu við ýmsa erfiðleika að etja. Í sumum tilfellum 

glímdu börnin við fjölþættan vanda og voru því viðkomandi börn skráð oftar en einu sinni í 

þessum lið rannsóknarinnar. Skimað var eftir upplýsingum í málum barnanna er vörðuðu 

hegðunarvanda, vímuefnaneyslu, sálræn vandkvæði og aðra óskilgreinda örðugleika. Kom 

þar í ljós að sjö barnanna (29,2%) upplifðu sálræn vandkvæði, fimm börn (20,8%) áttu við 

hegðunarvanda að stríða og eitt barn (4,2%) neytti vímuefna. Aðrir örðugleikar sem börnin 

glímdu við voru ýmis félagsleg vandkvæði, svo sem skortur á vinum, slök félagsfærni og lítil 

virkni. Mörg barnanna upplifðu jafnframt erfiðleika tengda náminu. Ber hér einnig að nefna 

að þau börn sem fengu persónulegan ráðgjafa á vegum barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar 

virtust glíma við fjölþættari vanda miðað við þau börn sem hlutu úrræðið á vegum 

barnaverndarnefndar Kópavogs. Er þó ekki hægt að álykta út frá þessum niðurstöðum þar 

sem um er að ræða mjög lítið úrtak innan barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar. 

4.3.6 Greiningar  

Aflað var gagna um hvort að viðkomandi börn höfðu fengið greiningar, bæði vegna 

geðrænna vandkvæða og/eða fatlana. Í ljós kom að tíu börn (41,7%) höfðu fengið greiningu. 

Af þessum tíu börnum voru fimm þeirra með tvær eða fleiri greiningar. Algengasta greiningin 

var ADHD en alls höfðu sex börn (25%) fengið þá greiningu. Næst algengasta greiningin var 

mótþróaþrjóskuröskun. Aðrar greiningar sem börnin höfðu fengið voru til að mynda 

málþroskaröskun, einhverfa, þráhyggja, kvíði og slök hegðunarstjórn. Í einu tilfellanna var 

ekki tilgreint hvaða greiningu viðkomandi barn hafði fengið. Fjöldi greininga virtist vera fleiri 

hjá þeim börnum sem fengu persónulegan ráðgjafa af hálfu barnaverndarnefndar 

Hafnarfjarðar. Eins og áður hefur verið nefnt ber þó ekki að álykta út frá niðurstöðum 

þessum vegna smæðar úrtaks.   

4.4 Lýðfræðilegur og félagslegur bakgrunnur fjölskyldu 

Ýmsir þættir um fjölskyldur barnanna voru skoðaðir. Má hér fyrst nefna fjölskyldugerð á 

heimili barns, það er hver fer með forsjá þess, með hverjum barnið býr og fjölda systkina á 

heimili. Umgengni barns við það foreldri sem það bjó ekki hjá var jafnframt kannað í þeim 

tilfellum sam það átti við. Samskipti barnanna annars vegar við foreldra sína og hins vegar 

við systkini voru skoðuð. Einnig var þess getið ef viðkomandi barn eða foreldri var af erlendu 

bergi brotið. Þá var aflað gagna um félagslegan bakgrunn fjölskyldnanna. Leitast var við að 
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skoða aðgengi fjölskyldunnar annars vegar að stuðningi stórfjölskyldunnar og ættingja og 

hins vegar stuðningi vina. Ennfremur var fjárhagsstaða heimilis, menntun, atvinnustaða og 

erfiðleikar foreldra kannaðir. 

4.4.1 Forsjáraðilar og búseta 

Í töflu 7 má sjá hvaða aðilar fóru með forsjá barnanna í úrtaki. Í flestum tilvikum voru bæði 

móðir og faðir með forsjá barns eða í 13 tilfellum (54,2%). Í níu málum (37,5%) var móðir 

barns með forsjá þess. Enginn faðir fór einn með forsjá barns síns.    

Tafla 7. Forsjáraðilar barns 

 

Eins og sjá má á mynd 7 bjuggu flest barnanna annaðhvort hjá einstæðri móður (41,7%) 

eða bæði hjá móður og föður (37,5%). Eitt barnanna bjó aðra hvora viku hjá hvoru foreldri 

þar sem foreldrarnir höfðu slitið samvistum. Á myndinni má jafnframt sjá að þrjú börn 

(12,5%) bjuggu hvorki hjá móðir sinni né föður þegar þeim var útvegað persónulegum 

ráðgjafa. Ekkert barnanna bjó eingöngu hjá föður sínum. Nánari útlistun á búsetu barnanna í 

úrtaki má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 7. Búseta barns 
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4.4.2 Systkini 

Leitast var við að fá skýrari mynd af fjölskyldugerð barnanna með því að skoða systkinafjölda 

á heimili þeirra. Ekki var gerður greinarmunur á al-, hálf-, stjúp- og fóstursystkinum. Eitt 

barnanna (4,2%) bjó á vistheimili og átti því þessi spurning ekki við þann einstakling. 

Viðeigandi upplýsingar vantaði í tveimur málum (8,3%). Af þeim börnum þar sem upplýsingar 

lágu fyrir áttu flest börnin tvö systkini eða sjö börn (29,2%). Sex börn (25%) bjuggu með einu 

systkini en tvö börn (8,3%) bjuggu með þremur systkinum. Sex börn (25%) voru eina barnið á 

heimilinu.  

4.4.3 Samskipti fjölskyldunnar og umgengni 

Til þess að varpa ljósi á samskiptamynstur fjölskyldnanna hjá viðkomandi börnum voru 

samskipti þeirra við foreldra og systkin, þar sem það átti við, skoðuð. Í þeim málum þar sem 

beinar upplýsingar lágu ekki fyrir voru samskipti metin með hliðsjón af áðurnefndum 

raðkvarða (sjá viðauka 1). Samskipti voru talin góð þegar barn og foreldri upplifðu gott 

samband sín á milli. Þegar einhver ágreiningur hafði átt sér stað voru samskipti metin 

ábótavant. Ef samband barns og foreldra litaðist af erfiðleikum í samskiptum og tíðum 

ágreining voru samskiptin metin slæm. Þegar foreldri hafði beitt barn sitt ofbeldi voru 

samskiptin talin verulega slæm. Mynd 8 sýnir hvernig samskiptunum var háttað milli barna 

og foreldra í úrtaki. Má þar jafnframt sjá að hjá flestum börnunum (37,5%) litaðist samband 

þeirra við foreldra af slæmum samskiptum.  

 

Mynd 8. Samskipti foreldra og barns  

Oftast var tekið mið af samskiptum barns við systkini sem bjó á sama heimili. Í 

einhverjum málum var þó óljóst hvort að viðkomandi systkini bjó á sama stað. Notast var við 
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sömu viðmið og þegar samskipti milli barns og foreldra voru skoðuð að undanskildu þegar 

hegðun barns í úrtaki leiddi til þess að systkini varð hrætt við það. Var það metið sem slæm 

samskipti. Af þeim 17 börnum sem áttu systkini voru fimm börn (29,4%) sem áttu í góðum 

samskiptum við það/þau, fimm börn (29,4%) í slæmum samskiptum og önnur fimm börn 

(29,4%) í verulega slæmum samskiptum. Hjá tveimur barnanna (11,8%) var samskipti þeirra 

ábótavant.  

Einnig var kannað hvernig umgengni barns var háttað við það foreldri sem það bjó ekki 

hjá, en í öllum 12 tilfellunum átti það við föður barnsins. Eins og sjá má í töflu 7 voru flest 

þessara barna í lítillri eða engri umgengni við föður sinn.  

Tafla 8. Umgengni barns við foreldri 

 

4.4.4 Innflytjendur 

Upplýsinga var aflað um hvort að viðkomandi börn væru af erlendu bergi brotin. Barn var 

skilgreint sem innflytjandi ef það var fætt erlendis og var af erlendum uppruna. Jafnframt var 

varpað ljósi á það ef foreldrar barns voru innflytjendur eða ef annað foreldri þess var 

innflytjandi. Þar að auki var greint frá því ef báðir foreldrar barns voru íslenskir. Í ljós kom að 

flest barnanna voru af íslenskum uppruna en 20 barnanna (83,3%) áttu íslenska foreldra. 

Fjögur börn (16,7%) voru af erlendu bergi brotin. Tvö þeirra barna voru innflytjendur en 

annað foreldri hinna tveggja var innflytjandi.  

4.4.5 Stuðningsnet fjölskyldu 

Gögn barnaverndarnefndanna innihéldu takmarkaðar upplýsingar um stuðningsnet 

fjölskyldnanna, einkum þegar athygli var beint að stuðningsneti vinafólks fjölskyldanna. Í 

málum þar sem finna mátti einhverjar upplýsingar um bakland þeirra var það í flestum 

tilfellum úr viðtölum starfsmannanna við foreldra. Í sumum tilvikum var jafnframt hægt að 

finna viðkomandi upplýsingar í umsóknum fjölskyldunnar um ýmis úrræði, svo sem MST og 

Áttuna. Að mati rannsakanda var stuðningsnet fjölskyldu gott þegar upplýsingar lágu fyrir um 

að viðkomandi fjölskylda hafði ítrekað fengið stuðning frá fjölskyldumeðlimi, ættingja eða 

Fjöldi barna Hlutfall

Lítil umgengni 7 58,3

Regluleg umgengni 3 25

Gögn vantar/óskýr 2 16,7

Samtals 12 100
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vini. Hins vegar ef fjölskyldan upplifði að stuðningur frá ættingjum og vinum væri 

takmarkaður var stuðningsnet hennar talið vera ábótavant. Í því tilfelli þar sem stuðningsnet 

fjölskyldu var lélegt var það vegna þess að viðkomandi foreldri hafði fjarlægst vini sína og 

hafði því takmörkuð félagsleg tengsl. Að lokum var stuðningsnet fjölskyldu metið verulega 

lélegt þegar fjölskyldan upplifði félagslega einangrun.  

Þegar stuðningur sem viðkomandi fjölskyldur fengu frá ættingjum sínum var skoðaður 

kom í ljós að 14 fjölskyldnanna (58,3%) var með gott stuðningsnet. Í sjö málum (29,2%) var 

skortur á viðeigandi upplýsingum. Þegar stuðningsnet fjölskyldnanna af hálfu vina var skoðað 

voru mjög takmarkaðar upplýsingar að finna, en í 14 málum (58,3%) vantaði upplýsingar eða 

þær þóttu óljósar (58,3%). Í málum þar sem upplýsingar lágu fyrir voru fjórar fjölskyldur 

(16,7%) með gott stuðningsnet og fjórar (16,7%) með stuðningsnet sem var ábótavant. 

Frekari niðurstöður um stuðningsnet fjölskyldnanna má sjá á mynd 9. 

 

Mynd 9. Stuðningsnet fjölskyldu 

4.4.6 Fjárhagsstaða 

Fjárhagsstaða fjölskyldnanna var könnuð. Notast var við raðkvarða með áðurnefndum 

möguleikum. Það er hvort að fjárhagsstaða fjölskyldunnar væri góð, ábótavant, léleg eða 

verulega léleg (sjá viðauka 1). Í þeim tilfellum sem ekki var að finna beinar upplýsingar um 

fjárhagslega stöðu var lagt mat á þær upplýsingar sem gögnin fólu í sér. Var fjárhagstaða 

talin vera góð ef fjölskyldan þurfti ekki á fjárhagslegri aðstoð að halda hjá viðkomandi 

stofnunum. Ef fjölskyldan hafði fengið fjárhagslegan stuðning, til dæmis til þess að borga 

ýmsar tómstundir eða líkamsræktarkort fyrir börn sín, var fjárhagsstaða fjölskyldunnar metin 
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ábótavant. Í þeim tilfellum þar sem fjölskyldur voru skuldugar, svo sem vegna leikskóla- 

og/eða skólagjalda, eða höfðu hvorki efni á klæðnaði fyrir börn sín né heitum mat fyrir þau í 

skólanum var fjárhagsleg staða fjölskyldunnar talin vera léleg. Í málum þar sem foreldrar og 

börn þurftu að búa hjá öðrum fjölskyldumeðlimum eða vinafólki vegna skorts á fjármunum 

var fjárhagsstaða fjölskyldunnar metin sem verulega léleg.  

Dreifing fjölskyldnanna í úrtaki var nokkuð jöfn líkt og sjá má á mynd 10. Þykir hér einnig 

vert að benda á að í fimm málum (20,8%) lágu upplýsingar um fjárhagstöðu fjölskyldna ekki 

fyrir eða að þær þóttu óljósar. Veldur það vissum skekkjum í niðurstöðunum þar sem 

rannsóknin byggir á tiltölulega fáum málum. Frekari niðurstöður um fjárhagsstöðu 

fjölskyldnanna er hægt að sjá á neðangreindri mynd.  

 

Mynd 10. Fjárhagsstaða fjölskyldu 

4.4.7 Menntun og atvinnustaða foreldra 

Verulega takmarkaðar upplýsingar var að finna í gögnunum um menntun foreldra í úrtaki. 

Menntun mæðra var skráð í tíu málum (41,7%) en menntun feðra í þremur málum (12,5%). Í 

þeim tilfellum þar sem upplýsingar var að finna um menntun mæðra voru sex mæður (25%) 

með stúdentspróf og þrjár (12,5%) með háskólapróf. Ein móðir (4,2%) var með 

grunnskólapróf. Þegar sjónum var hins vegar beint að menntun feðra voru tveir (8,3%) með 

stúdentspróf og einn (4,2%) með iðnmenntun. 

Í gögnum barnaverndarnefndanna kom rannsakandi ekki auga á hvort foreldrar 

barnanna í úrtakinu fengju fjárhagsaðstoð. Eru líkur á því að þær upplýsingar sé að finna í 

öðrum gögnum stofnananna sem rannsakandi skoðaði ekki. Skráning varðandi atvinnu 

foreldranna var einnig fremur takmörkuð, þá einna helst hjá feðrum barnanna. Ennfremur 
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voru einhverjar mæður sem höfðu bæði tekjur af hlutastarfi og örorkubótum en óljóst var 

hvort þær höfðu verið í vinnu þegar viðkomandi barn fékk persónulegan ráðgjafa. Er því 

varhugavert að álykta út frá þessum lið rannsóknarinnar vegna þessa sem fram hefur komið. 

Má þó minna á að niðurstöður þessar gefa samt sem áður ákveðna innsýn í stöðu 

foreldranna hvað varðar atvinnu og tekjur þeirra.  

Mynd 11 sýnir atvinnustöðu foreldranna. Má þar sjá að flestar mæðurnar fengu bætur 

frá Tryggingastofnun eða sjö (29,2%) af 24. Þá voru sex mæður (25%) í vinnu og fimm 

(20,8%) atvinnulausar. Í 16 málum (66,7%) skorti viðeigandi upplýsingar um feður barnanna. 

Af þeim átta málum þar sem upplýsingar voru skráðar voru flestir feðurnir með atvinnu eða 

fimm (20,8%) þeirra. 

 

Mynd 11. Atvinnustaða foreldra 

4.4.8 Erfiðleikar foreldra 

Leitast var við að varpa ljósi á það hvort foreldrarnir glímdu við erfiðleika eða áttu sögu um 

tiltekinn vanda. Var sjónum annars vegar beint að erfiðleikum mæðra og hins vegar feðra. 

Þeir erfiðleikar sem fram komu í gögnunum voru geðrænir erfiðleikar, vímuefnavandi, 

félagsleg einangrun eða samskiptaerfiðleikar, vanræksla barna, ofbeldi og aðrir erfiðleikar. Í 

sumum tilfellum glímdi foreldri við margþættan vanda. Það er að viðkomandi átti við 

fjölþætta erfiðleika að stríða og féll þar af leiðandi undir fleiri en einn möguleika af 

áðurnefndum flokkum.  
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Erfiðleikar móður 

Nokkuð algengt var að mæður barnanna glímdu við fjölþættan vanda. Alls voru sjö mæður 

(29,2%) sem áttu við tvo eða fleiri af áðurnefndum erfiðleikum að etja. Af þessum sjö 

mæðrum voru þrjár (12,5%) sem stóðu frammi fyrir tvíþættum vanda en fjórar (16,7%) gegn 

þríþættum vanda. Eins og fram kemur í töflu 12 glímdu flestar mæðurnar við geðræna 

erfiðleika, það er tíu mæður (41,2%) af 24. Í gögnum barnaverndarnefndanna kom jafnframt 

fram að fimm mæður (20,8%) áttu í erfiðleikum með að setja barni mörk og halda uppi aga. 

Aðrir erfiðleikar sem voru tilgreindir voru meðvirkni móður (tvö mál; 8,3%) og 

greindarskerðing (eitt mál; 4,2%). Engir erfiðleikar voru skráðir í sjö málum (29,2%). Frekari 

niðurstöður um erfiðleika mæðranna má sjá á mynd 12. 

 

Mynd 12. Erfiðleikar móður 

Erfiðleikar föður 

Feður barnanna í úrtaki voru með enga skráða erfiðleika í fimmtán málum (62,5%). Í þeim 

níu málum þar sem erfiðleikar voru skráðir áttu fimm feður (20,8%) við vímefnavanda að etja 

og þrír (12,5%) höfðu ofbeldissögu að baki. Einn feðranna (4,2%) var með tourette. Enginn 

faðir glímdi við fjölþætta erfiðleika.  

4.5 Stuðningur barnaverndarnefnda við fjölskyldu 

Stuðningur barnaverndarnefndanna við fjölskyldurnar í úrtaki var skoðaður þar sem 

greinarmunur var gerður á hvaða stuðning og/eða úrræði fjölskyldurnar nutu áður en 

viðkomandi barn fékk persónulegan ráðgjafa, á meðan barnið naut stuðnings hans og eftir að 
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úrræðinu lauk. Í ljós kom að fjölskyldurnar höfðu fengið margvíslega aðstoð af hálfu 

barnaverndarnefndanna. Þau úrræði og sá stuðningur sem var tilgreindur í málum barnanna 

var flokkaður niður í átta flokka; ráðgjöf, það er félagsleg ráðgjöf, viðtöl við starfsmenn 

barnaverndarnefndar og félagsráðgjafa, uppeldisráðgjöf og fjölskylduráðgjöf, tilsjón, 

stuðningsfjölskylda, fjárhagslegur stuðningur, svo sem vegna náms, fatakaupa, tannlæknis 

eða leikjanámskeiða, viðtöl hjá sálfræðingi, eftirlit, vistun utan heimilis (vistheimili og fóstur) 

og annar stuðningur. Í þeim málum þar sem ráðgjöf og/eða sálfræðiviðtöl voru tilgreind voru 

þau alla jafna bæði fyrir móður og barn. Í einstaka tilfellum voru þau einnig fyrir föður 

barnsins. 

4.5.1 Stuðningur við fjölskyldur áður en barn fékk persónulegan ráðgjafa 

Á mynd 13 má sjá að flestar fjölskyldurnar höfðu hlotið stuðning barnaverndarnefndar áður 

en persónulegur ráðgjafa var fenginn fyrir viðkomandi barn. Flestar þeirra höfðu fengið 

ráðgjöf (25%) eða viðtöl hjá sálfræðingi (20,8%). Þá höfðu sex börn (25%) verið vistuð utan 

heimilis. Annar stuðningur var tilgreindur í fimm málum (20,8%). Í þeim málum hafði barn 

verið í hópastarfi í Fjöregginu og ein fjölskylda fengið MST inn á heimilið. Í máli eins barnsins 

hafði fjölskylda áður hlotið stuðning persónulegs ráðgjafa fyrir systkin viðkomandi barns. Þar 

að auki hafði ein fjölskylda fengið félagslegt leiguhúsnæði og ein heimilishjálp. Frekari aðstoð 

sem fjölskyldurnar höfðu fengið áður en persónulegum ráðgjafa var beitt má sjá á mynd 13. 

 

Mynd 13. Stuðningur við fjölskyldur áður en barn fékk persónulegan ráðgjafa 
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4.5.2 Stuðningur við fjölskyldur samhliða persónulegum ráðgjafa 

Stuðningur barnaverndarnefndanna á meðan barn var með persónulegan ráðgjafa var í 

flestum tilfellum í formi fjárhagslegs stuðnings, eða í níu málum (37,5%). Í tíu málum (41,7%) 

voru önnur úrræði veitt samhliða persónulegum ráðgjafa. Af þessum tíu málum var 

algengast að fjölskyldur fengu úrræði er nefnist Áttan, en fimm fjölskyldur (20,8%) fengu það 

úrræði. Sá stuðningur sem var einnig veittur var að fjölskyldu var útvegað félagslegt 

leiguhúsnæði, MST, heimilishjálp og fjölskyldustuðning. Þá sótti barn jafnframt listmeðferð, 

Vinasetrið, námskeið fyrir félagslega einangruð börn og Súrefni (virkninámskeið) samhliða 

persónulegum ráðgjafa. Voru öll fyrrgreind úrræði einungis veitt einu sinni í hverju tilfelli 

fyrir sig, það er fyrir utan Áttuna eins og kom fram hér að ofan. Sá stuðningur sem 

barnaverndarnefndirnar veittu viðkomandi fjölskyldum samhliða persónulegum ráðgjafa má 

ennfremur sjá á mynd 14 en þrjár fjölskyldur (12,5%) fengu engan annan stuðning meðan á 

úrræðinu stóð. 

 

Mynd 14. Stuðningur við fjölskyldur samhliða persónulegum ráðgjafa 

4.5.3 Stuðningur við fjölskyldu eftir að úrræðinu lauk 

Eins og fram kemur á mynd 15 fengu flestar fjölskyldurnar ekki neinn stuðning af hálfu 

barnaverndarnefndanna eftir að úrræðinu lauk eða sjö þeirra (29,2%). Úrræðið var enn í 

gangi í fjórum málum (16,7%). Fimm málanna (20,8%) innihéldu önnur úrræði. Af þessum 

fimm málum fóru tvö börn (8,3%) í Fjölsmiðjuna, eitt barn í Fjöreggið og eitt barn fékk 

persónulegan ráðgjafa aftur ári seinna. Ein fjölskylda sótti um MST eftir að úrræðinu lauk. 

Frekari stuðningur stofnananna við fjölskyldu eftir að úrræðinu lauk má sjá á mynd 15.  
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Mynd 15. Stuðningur við fjölskyldur eftir að úrræðinu lauk 

4.6 Framkvæmd úrræðis 

4.6.1 Tengsl 

Í 22 málum (91,7%) var ekki tilgreint hver tengslin voru milli barns og persónulegs ráðgjafa 

áður en úrræðið var veitt. Hjá þeim tveimur börnum (8,3%) þar sem upplýsingar um tengsl 

var að finna var eitt barn með starfsmann úr skólanum sem persónulegan ráðgjafa. Hitt 

barnið var með fyrrum vistforeldri sitt sem persónulegan ráðgjafi.   

4.6.2 Nauðsynlegar upplýsingar  

Leitast var eftir því að varpa ljósi á hvort að persónulegi ráðgjafinn hefði fengið nauðsynlegar 

upplýsingar um barn og fjölskyldu til þess að geta sinnt hlutverki sínu. Skráning þess efnis var 

mjög takmörkuð, en í 22 málum (91,7%) var ekki að finna viðkomandi upplýsingar. Tvö mál 

(8,3%) innihéldu upplýsingar um hvort persónulegi ráðgjafinn hefði hlotið einhverja vitneskju 

um viðkomandi barn og/eða fjölskyldu. Í einu þessara mála voru upplýsingar um að 

persónulegur ráðgjafi hafi setið fund með starfsmanni barnaverndarnefndar þar sem honum 

var kynnt viðkomandi mál. Í framhaldi af fundinum ákvað hann síðan að taka starfið að sér. Í 

þessu tilfelli var það því metið sem svo að persónulegi ráðgjafinn hafi fengið nauðsynlegar 

upplýsingar um aðstæður og aðbúnað barns. Í hinu málinu mátti finna upplýsingar í 

tölvusamskiptum milli persónulegs ráðgjafa og starfsmanns barnaverndarnefndar. Í 

samskiptunum kom fram að persónulegi ráðgjafinn hafði ekki vitneskju um hver 

fjárhagsstaða heimilis hjá viðkomandi barni var. Mat rannsakandi sem svo að í þessu tilfelli 

hafði persónulegi ráðgjafinn ekki fengið upplýsingar um fjölskylduhagi barnsins.  
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4.6.3 Samráð við barn 

Skimað var eftir því hvort samráð hafi verið haft við barn þegar því var veitt persónulegan 

ráðgjafa. Í þeim tilfellum þar sem þessara upplýsinga var getið mátti finna upplýsingarnar í 

skráðum viðtölum þar sem barnaverndarstarfsmaður ræddi við við barn og/eða foreldra eða 

í áætlun um meðferð máls sem barn hafði undirritað. Í ljós kom að í níu tilfellum (37,5%) var 

haft samráð við barn. Voru því fjórtán mál (62,5%) þar sem samráð var ekki haft við barn eða 

upplýsingar þess efnis lágu ekki fyrir. 

4.6.4 Fjöldi tíma á mánuði 

Aflað var gagna um hve marga tíma á mánuði persónulegur ráðgjafi var ráðinn. 

Upplýsingarnar var að finna í bókunum frá meðferðarfundi, í umsókn um úrræðið eða í 

ráðningarsamningi. Í sumum tilfellum var tímafjöldinn breytilegur eftir samningum. Tók 

rannsakandi mið af þeim tímafjölda sem var fyrst skráður í máli viðkomandi barns. Um var að 

ræða 16, 20 eða 40 klukkustundir á mánuði. Algengast var að ráða persónulegan ráðgjafa í 

16 klukkustundir á mánuði, eða í 14 málum (58,3%). Í átta málum (33,3%) var persónulegur 

ráðgjafi ráðinn í 20 klukkustundir. Í einu máli (4,2%) þar sem persónulegur ráðgjafi var nýttur 

sem morgunhani var hann ráðinn í 40 tíma á mánuði. Fól þá hlutverk persónulegs ráðgjafa 

meðal annars í sér að vekja viðkomandi barn og aðstoða það við að mæta á réttum tíma í 

skólann. Í einu máli (4,2%) var tímafjöldinn ekki skráður.  

4.6.5 Persónulegur ráðgjafi í röð veittra úrræða 

Upplýsinga var aflað um hvar persónulegur ráðgjafi var í röð þeirra úrræða sem barn fékk frá 

áðurnefndum barnaverndarnefndum. Í sumum málum var öðrum úrræðum einnig beitt 

samtímis persónulegum ráðgjafa. Var því óljóst hvar viðkomandi úrræði var í röðinni en í 11 

málum (45,5%) voru fleiri en eitt úrræði veitt í einu samhliða persónulegum ráðgjafa. Tíu 

börn (41,7%) fengu persónulegan ráðgjafa sem fyrsta úrræði, eitt barn (4,2%) fékk 

persónulegan ráðgjafa sem annað úrræði og eitt barn (4,2%) sem þriðja úrræði. Þá fékk eitt 

barn (4,2%) persónulegan ráðgjafa sem fjórða úrræði eða seinna. Má hér jafnframt nefna að 

í öllum fjórum málum barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar var persónulegum ráðgjafa beitt 

samhliða öðrum úrræðum. Gefur það jafnframt vísbendingu þess efnis að persónulegur 

ráðgjafi er þar alla jafna veittur með öðrum úrræðum ólíkt því sem mátti sjá hjá 

barnaverndarnefnd Kópavogs.  
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4.6.6 Ferli úrræðis 

Ferli úrræðis var skoðað með tvenns konar hætti. Annars vegar með því að varpa ljósi á 

hversu langur tími leið frá því að fyrsta tilkynning um viðkomandi barn barst til 

barnaverndarnefndar þar til að úrræðið var samþykkt. Hins vegar var biðtími úrræðisins 

kannaður. Báðir liðir voru taldir út frá fjölda mánaða. Lengsti tíminn sem mál hafði verið til 

meðferðar hjá barnaverndarnefnd var 86 mánuðir eða sjö ár og tveir mánuðir. Stysti tíminn 

var innan við mánuður. Meðaltal þeirra mála þar sem upplýsingar lágu fyrir var 20,35 

mánuðir. Mynd 16 sýnir fjölda mánaða frá því að barn var fyrst tilkynnt þar til að samþykkt 

var að veita því persónulegan ráðgjafa. Má þar meðal annars sjá að helmingur málanna hafði 

verið á borði barnaverndar frá innan við mánuði að tíu mánuðum. Þá höfðu fjögur mál 

(16,7%) verið til umfjöllunar í meira en 40 mánuði. 

 

Mynd 16. Fjöldi mánaða frá fyrstu tilkynningu að samþykkt úrræðis 

Biðtími úrræðis var talinn frá þeim tíma sem úrræðið var samþykkt á meðferðarfundi þar 

til samningur persónulega ráðgjafans tók í gildi. Algengast var að biðtími úrræðis væri einn 

mánuður og var það í níu málum (37,5%). Í átta málum (33,3%) var biðtíminn innan við 

mánuður og í fjórum (16,7%) var hann tveir mánuðir. Upplýsingar voru óljósar í þremur 

málum (12,5%). Að meðaltali þurftu fjölskyldur að bíða í 0,81 mánuð frá því að úrræði var 

samþykkt þar til það var veitt.  

4.6.7 Markmið og tilgangur úrræðis 

Markmið úrræðis var skoðað út frá þremur spurningum í kóðunarblaði rannsóknar (sjá 

viðauka 1). Fyrsta spurningin snéri að því hvort markmið úrræðis var tilgreint í samningi 

barnaverndarnefndanna við persónulega ráðgjafann. Önnur spurningin fól í sér hvert 

markmið úrræðis var. Þriðja og síðasta spurningin beindist að hlutverki persónulega 
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ráðgjafans. Það er hvort það lægi fyrir hvernig markmiðum úrræðis skyldi vera náð. Var það 

skilgreint á þann hátt að ef hlutverk persónulega ráðgjafans var skýrt, það er ef augljóst var 

hvernig persónulega ráðgjafanum var ætlað að styðja viðkomandi barn í átt að markmiðum, 

mat rannsakandi sem svo að leiðin að markmiði úrræðis lægi fyrir. Aftur á móti ef hlutverk 

persónulega ráðgjafans var óljóst var leiðin að markmiði úrræðis talin vera óskýr. 

Þegar þjónustusamningarnir við persónulega ráðgjafana voru skoðaðir kom í ljós að 

báðar barnaverndarnefndirnar notuðust við staðlaðan samning. Samningurinn innihélt 

bakgrunnsupplýsingar um barn, foreldra og þjónustuaðilann ásamt tímabili úrræðis og fjölda 

klukkustunda þess. Þá var gert ráð fyrir því að leiðbeinandi persónulega ráðgjafans væri 

tilgreindur og jafnframt var lögð áhersla á þagnarskyldu persónulega ráðgjafans. Ekkert 

málanna innihélt því markmið í áðurnefndum þjónustusamningi. Ber hér einnig að nefna að í 

kóðunarblaði rannsóknarinnar var spurning um hvort að samráðsfundir væru tilgreindir í 

fyrrnefndum samning. Þar sem þjónustusamningarnir voru staðlaðir innihéldu þeir ekki 

upplýsingar þess efnis og verður því ekki fjallað nánar um þá spurningu.  

Markmiða úrræðis var oftast getið í umsókn um persónulegan ráðgjafa eða í áætlun um 

meðferð máls. Voru þau flokkuð niður í átta flokka líkt og sjá má á mynd 17. Flest málanna 

innihéldu fjölþætt markmið. Algengast var að útvega barni persónulegan ráðgjafa í því skyni 

að bæta félagslega stöðu þess en í níu málum (37,5%) var markmið úrræðis að styrkja barn 

félagslega. Í sjö málum (29,2%) var markmið þess að styrkja barn bæði félagslega og 

tilfinningalega. Önnur markmið voru tilgreind í tólf málum (50%). Í fjórum þeirra (16,7%) var 

persónulegur ráðgjafi meðal annars fenginn til að veita foreldrum aðstoð til þess að setja 

barni skýrari mörk. Ennfremur var tilgangur úrræðisins að veita barni stuðning, ráðgjöf og 

leiðbeiningar, bæta skólasókn (morgunhani), skutla barni í viðtöl hjá sálfræðingi og stuðla að 

því að barn hlýddi foreldrum sínum. Þá var persónulegum ráðgjafa jafnframt ætlað að auka 

lífsgæði barns utan heimilis, aðstoða barn við að aðlagast nýju landi, leyfa barni að njóta þess 

að vera barn, styðja barn til þess að ná tökum á hegðun sinni og bæta samskipti barns við 

foreldra. Frekari markmið úrræðis má sjá á mynd 17.  
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Mynd 17. Markmið úrræðis 

Þegar sjónum var beint að því hvernig markmiðum úrræðis skyldi náð var takmarkaðar 

upplýsingar að finna. Í helmingi málanna var skráð hvernig áætlað var að vinna að settum 

markmiðum. Í hinum helmingi málanna var leiðin að markmiðunum aftur á móti óljós og þar 

með hlutverk persónulega ráðgjafans einnig.   

4.6.8 Tímalengd úrræðis 

Á mynd 18 má sjá tímalengd úrræðis. Kemur þar meðal annars fram að algengast var að börn 

hefðu persónulegan ráðgjafa á bilinu 6-10 mánuði, eða í níu málum (37,5%). Ber hér 

jafnframt að nefna að í fjórum málum (16,7%) var úrræðið enn í gangi þegar gagnaöflun átti 

sér stað. Af þeim málum voru tvö börn sem höfðu verið með úrræðið á bilinu 11-15 mánuði 

og eitt barn á bilinu 21-25 mánuði. Hjá fjórða barninu voru upplýsingar óljósar. Frekari 

upplýsingar um tímalengd úrræðis má sjá á mynd 18. 

 

Mynd 18. Tímalengd úrræðis 
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4.6.9 Eftirfylgni úrræðis 

Eftirfylgni úrræðis var annars vegar metin með hliðjsón af eftirliti barnaverndarnefndanna og 

hins vegar stuðning nefndanna við persónulegu ráðgjafana. Eftirlit með úrræðinu var kannað 

í tveimur liðum. Það er hvort eftirlit var áætlað og hvort það hafi verið framkvæmt. Í ljós kom 

að í gögnunum var hvergi áætlað eftirlit. Hins vegar var eftirlit framkvæmt í 20 málum 

(83,3%). Í flestum tilfellum var eftirlit með úrræðinu á þann hátt að starfsmaður 

barnaverndarnefndar ræddi við barn eða foreldra þess um framvindu mála, ýmist í viðtölum, 

símleiðis, á fundum eða í tölvupósti. Í einstaka tilfellum var rætt við persónulega ráðgjafann. 

Eftirlit með málum barnanna var framkvæmt með þessum hætti í 17 málum (70,8%). Í 

þremur málum (12,5%) var vinnuskýrslum eingöngu skilað. Í fjórum málum (16,7%) innihéldu 

gögnin engar upplýsingar um að eftirlit hafi verið með úrræðinu.  

Stuðningur barnaverndarnefndanna við persónulega ráðgjafann var einnig skoðaður út 

frá tveimur liðum. Annars vegar var athugað hvort áðurnefndur þjónustusamningur gerði ráð 

fyrir stuðningi og hins vegar hvort stuðningur hafi verið veittur. Í þeim tilfellum þar sem 

samningur tilgreindi leiðbeinanda fyrir persónulega ráðgjafann mat rannsakandi sem svo að 

gert væri ráð fyrir stuðningi við viðkomandi aðila. Leiðbeinandi var tilgreindur í 13 málum 

(54,2%). Í átta málum (33,3%) var enginn leiðbeinandi nefndur en í þremur málum (12,5%) 

var samningurinn ekki skráður. Þegar upplýsinga var leitað um hvort stuðningur hafi verið 

veittur var eitt mál (4,2%) sem greindi frá því að persónulegur ráðgjafi hafði fengið stuðning 

frá starfsmanni barnaverndarnefndar. Er því um að ræða 23 mál (95,8%) þar sem persónulegi 

ráðgjafinn hlaut annaðhvort ekki stuðning af hálfu barnaverndarnefndanna eða að sá 

stuðningur sem var veittur var ekki skráður. 

4.6.10 Lok úrræðis 

Ástæður fyrir lok úrræðisins voru kannaðar en í sex málum (25%) þóttu gögnin vera óljós og 

voru upplýsingar í þessum lið því fremur takmarkaðar. Í flestum tilfellum var ástæðan fyrir 

lokum úrræðis að tími samnings við persónulega ráðgjafann var útrunninn, eða í sex málum 

(25%). Í fjórum málum (16,7%) átti barn eða fjölskylda þess frumkvæðið. Í tveimur þeirra var 

það vegna þess að barn greindi frá því að það hafði ekki lengur þörf á stuðningi persónulegs 

ráðgjafa þar sem félagsleg staða þess hafði styrkst til muna. Í þriðja málinu hafði barn fengið 

persónulegan ráðgjafa í því skyni að bæta námsframmistöðu sína. Að sögn barnsins þurfti 

það ekki lengur aðstoð persónulegs ráðgjafa vegna þess að það upplifði ekki lengur erfiðleika 
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í námi. Bendir ofangreint til þess að markmið úrræðisins hafi verið náð í þremur málum 

(13,5%). Í fjórða málinu var óljóst hvers vegna barn eða fjölskylda þess vildi ljúka úrræðinu. Í 

tveimur málum (8,3%) nýtti barn sér ekki úrræðið og var það ástæða lokunarinnar. Eitt barn 

(4,2%) fluttist í annað sveitarfélag sem gerði það að verkum að þjónusta stofnunarinnar við 

viðkomandi barn lauk. Þá fór eitt barn (4,2%) í fóstur og var það talin vera ástæða lokunar. Í 

fjórum málum (16,7%) var úrræðið enn í gangi. 

4.7 Persónulegi ráðgjafinn: menntun og starfsreynsla 

Leitast var við að kanna hvaða menntun og starfsreynslu persónulegu ráðgjafarnir höfðu. 

Þykir hér einnig vert að nefna að í sumum tilfellum sinnti sami aðili fleiri en einu barni í 

úrtaki. Rannsakandi fékk í hendurnar möppu hjá barnaverndarnefnd Kópavogs þar sem 

upplýsingar um ofangreind atriði var að finna. Hjá barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar voru 

takmarkaðar upplýsingar skráðar um persónulegu ráðgjafanna. Þær upplýsingar sem fengust 

var aflað í gegnum tölvukerfi stofnunarinnar en í einu máli voru upplýsingar fengnar 

munnlega frá starfsmanni barnaverndarnefndarinnar.  

Þegar menntun persónulegu ráðgjafanna var skoðuð kom í ljós að 11 börn (45,8%) höfðu 

verið með persónulegan ráðgjafa sem hafði lokið stúdentsprófi og 11 börn (45,8%) með 

persónulegan ráðgjafa sem var með háskólapróf. Viðeigandi upplýsingar vantaði í tveimur 

málum (8,3%). Ennfremur var leitað eftir því hvort að menntun persónulegu ráðgjafana væri 

á sviði barna og unglinga. Menntun á borð við félagsráðgjöf og sálfræði, ásamt því að 

útskrifast af félagsfræðibraut í menntaskóla, var talin vera á sviði barna og unglinga. Aftur á 

móti var menntun til dæmis í ensku og lögfræði ekki metin á því sviði. Í ljós kom að 11 börn 

(45,8%) höfðu verið með persónulegan ráðgjafa sem hafði menntun á sviði barna og 

unglinga. Þá höfðu tíu börn (41,7%) verið með persónulegan ráðgjafa sem var ekki með 

viðkomandi menntun. Í tveimur málum (8,3%) vantaði viðeigandi upplýsingar eða þær þóttu 

óljósar. Þegar sjónum var beint að starfsreynslu persónulegu ráðgjafanna höfðu átján börn 

(75%) persónulegan ráðgjafa sem hafði áður starfað með börnum. Fimm börn (20,8%) höfðu 

hins vegar verið með persónulegan ráðgjafa sem hafði enga reynslu af starfi með börnum. Í 

einu máli (4,2%) lágu viðkomandi upplýsingar ekki fyrir.  
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á í hvaða tilvikum úrræðið persónulegur 

ráðgjafi er veitt, hvert er markmið og framkvæmd úrræðisins og hvort að úrræðið sé að skila 

tilskildum árangri. Til þess að leita svara við þessum rannsóknarspurningum voru mál 24 

barna sem annars vegar fengu úrræðið á vegum barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og hins 

vegar barnaverndarnefndar Kópavogs innihaldsgreind. Upphaflega var ætlað að gera 

samanburð á áðurnefndum barnaverndarnefndum en þar sem málin voru eingöngu fjögur 

talsins innan barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar þótti ekki æskilegt að framkvæma slíkan 

samanburð. Hafa ber þó í huga að vegna smæðar úrtaksins er varhugavert að álykta út frá 

niðurstöðum þessum. Skráningu sumra þátta var jafnframt ábótavant og oftar en ekki þurfti 

rannsakandi að leggja mat á þær upplýsingar sem fram komu í fyrirliggjandi gögnum.  

Hér á eftir verður svarað þeim rannsóknarspurningum sem leggja grunninn að 

rannsókninni. Þá verða niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við fræðilega hluta 

ritgerðarinnar sem og kenningarlegar forsendur rannsóknar.  

5.1 Lýðfræðilegir og félagslegir þættir 

5.1.1 Aldur barna, staða og erfiðleikar 

Aldursdreifing barnanna samræmist erlendum rannsóknum en flest barnanna í úrtaki voru á 

unglingsaldri. Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að persónulegur ráðgjafi er oftast veittur 

í málum eldri barna og ungmenna (Andersson, 1993, 2003; Andersson og Arvidsson, 2001; 

Vinnerljung og Franzén, 2005). Rannsóknin leiddi ennfremur í ljós að sum barnanna áttu við 

fjölþættan vanda að etja. Í flestum tilvikum upplifðu börnin félagsleg og sálræn vandkvæði af 

einhverjum toga. Þá einkenndist skólaganga þeirra oft og tíðum af ýmsum erfiðleikum, svo 

sem slæmum samskiptum við jafnaldra, slakri mætingu eða námsörðugleikum. Aðrir 

erfiðleikar sem börnin glímdu við voru til að mynda hegðunarvandi, en 20,8% barnanna áttu 

við hegðunarerfiðleika að stríða. Í þeim tilfellum einkenndist hegðun barnanna oftar en ekki 

af ofbeldishneigð og slakri frammistöðu í skólanum. Út frá þessu má álykta að hegðun 

barnanna gæti hafa leitt til þess að barnið upplifði félagslega erfiðleika. Gefur það jafnframt 

vísbendingu um að líkan Patterson´s og félaga falli að einhverju leyti að úrtaki 
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rannsóknarinnar. Hafa ber þó í huga að einungis var aflað gagna um stöðu barnsins er það 

fékk persónulegan ráðgjafa. Saga barnsins var því ekki rekin til leikskólaaldurs en með því 

mætti betur sjá hvort líkanið ætti við umrædd börn. Má hér jafnframt minna á niðurstöður 

Halldórs Sigurðar Guðmundssonar (2007) þar sem fram kom að erfiðleikar 11-18 ára barna 

innan barnaverndar hér á landi falla að líkani Patterson´s um þróun andfélagslegrar 

hegðunar. Andersson og Arvidsson (2001) nefna ennfremur að þegar unglingar eigi í hlut sé 

þeim oft útvegað persónulegum ráðgjafa ýmist vegna hegðunarvandkvæða eða 

áhættuhegðunar. Sú háttsemi getur auk þess endurspeglað þróun andfélagslegar hegðunar.   

Eins og sjá má hér að framan upplifðu flest barnanna í úrtakinu félagsleg og tilfinningaleg 

vandkvæði sem og erfiðleika í skóla. Sæmræmast niðurstöður rannsóknarinnar norrænum 

rannsóknum en samkvæmt þeim er persónulegur ráðgjafi oftast veittur í þeim tilvikum þar 

sem barn þarf á félagslegum, andlegum og námslegum stuðningi á að halda (Andersson, 

1993, 2003; Andersson og Arvidsson, 2001; Larsen, 2008; Vinnerljung og Franzén, 2005). 

5.1.2 Fjölskyldur barnanna  

Mörg barnanna bjuggu hjá einstæðri móður og höfðu lítil samskipti við föður sinn. Má sjá 

álíka niðurstöður bæði hjá erlendum og innlendum rannsóknum á stuðningsúrræðum 

barnaverndar (Andersson, 2003; Andersson og Arvidsson, 2001; Anna Ingibjörg Opp, 2012). 

Samskipti barnanna og foreldra þeirra einkenndust jafnframt oftar en ekki af árekstrum og 

ágreining en samkvæmt norrænum rannsóknum er unglingi oft útvegað persónulegan 

ráðgjafa vegna samskiptaörðugleika við foreldri (Andersson, 2003; Andersson og Arvidsson, 

2001). Flestar fjölskyldurnar, eða 58,3% þeirra, gátu leitað til annarra fjölskyldumeðlima eftir 

stuðningi og aðstoð ef þörf var á. Sumar fjölskyldur höfðu hins vegar takmarkað 

stuðningsnet. Þær fjölskyldur þurftu oft og tíðum á margvíslegum stuðningi 

barnaverndarnefndanna að halda. Má hér ennfremur nefna að áðurnefndar 

barnaverndarnefndir höfðu veitt öllum fjölskyldunum, nema fimm þeirra, annars konar 

stuðning áður en viðkomandi barn fékk persónulegan ráðgjafa. Í flestum tilvikum var um að 

ræða einhvers konar ráðgjöf, vistun utan heimilis eða viðtöl hjá sálfræðingi. Jafnframt hlutu 

flestar fjölskyldnanna önnur úrræði samhliða persónulegum ráðgjafa. Rannsókn Önnu 

Ingibjargar Opp (2012) á stuðningsfjölskyldum sýndi svipaðar niðurstöður. Það er að flestar 

fjölskyldurnar sem fengu stuðningsfjölskyldu skv. 24. gr. bvl. hlutu einnig annars konar 

stuðning, bæði fyrir úrræðið og samhliða því.  
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Rúmlega helmingur fjölskyldnanna áttu við fjárhagslega erfiðleika að etja, þó í 

mismiklum mæli. Þá glímdi þriðjungur mæðranna við fjölþættan vanda. Algengast var að 

mæðurnar upplifðu geðræna erfiðleika, vímuefnavanda og erfiðleika við að setja barni mörk 

og halda uppi aga. Jafnframt höfðu tvö börn upplifað vanrækslu af hálfu móður. Má hér 

benda á að samkvæmt líkani Patterson´s getur slök foreldrahæfni leitt til þess að barn þróar 

með sér hegðunarerfiðleika. Þar á meðal ef skortur er á viðeigandi aga og eftirliti af hálfu 

foreldra (Patterson o.fl., 1990). Gefur það ennfremur til kynna að áðurnefnt líkan samræmist 

að einhverju leyti aðstæðum barnanna í úrtaki. Þegar sjónum var hins vegar beint að 

erfiðleikum feðranna voru engir skráðir erfiðleikar í flestum málanna. Út frá niðurstöðum 

þessum má draga eftirfarandi ályktun um að takmörkuð skráning um feður barnanna leiddi 

til þess að litlar upplýsingar var að finna um erfiðleika þeirra í fyrirliggjandi gögnum. Má hér 

ennfremur minna á að flest þeirra barna sem bjuggu ekki hjá föður sínum voru í litlum 

samskiptum við hann. Í þeim tilvikum þar sem erfiðleikar voru aftur á móti skráðir glímdu 

feðurnir í flestum tilfellum við vímuefnavanda. Í rannsókn Larsen (2008) kemur meðal annars 

fram að foreldrar þeirra barna sem er útvegað persónulegan ráðgjafa upplifa oft félagslega 

og andlega örðugleika. Af því sögðu má sjá sambærilegar niðurstöður í rannsókn þessari og í 

áðurnefndri rannsókn. 

5.2 Framkvæmd úrræðis 

5.2.1 Samanburður barnaverndarnefnda 

Eins og áður hefur komið fram var upphaflega áætlað að gera samanburð á beitingu 

úrræðanna hjá áðurnefndum barnaverndarnefndum. Vegna fárra mála hjá 

barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar var þó ekki hægt að gera slíkan samanburð. Fyrstu 

niðurstöður rannsóknarinnar litu því dagsins ljós þegar það lá í augum uppi að einungis 

fjögur börn fengu persónulegan ráðgjafa í fyrsta skipti árið 2012 á vegum 

barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar. Bendir það augljóslega til þess að úrræðið sé notað í 

meira mæli hjá barnaverndarnefnd Kópavogs. Að sögn Ólínu Birgisdóttur (munnleg heimild, 

31. október 2013), félagsráðgjafa hjá barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar, þykir erfitt að finna 

einstaklinga til þess að sinna starfi persónulegra ráðgjafa. Er því algengt að starfsmenn 

barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar beiti fremur öðrum úrræðum í staðinn fyrir 

persónulegan ráðgjafa svo sem að veita fjárhagsstyrk til tómstunda, leikjanámskeiða eða 

hópastarfs. Einnig nefnir hún að í málum þar sem yngri börn eiga í hlut sé tilsjón oft beitt í 

því skyni að styðja foreldrana í uppeldishlutverkinu og veita börnum margvíslegan stuðning. Í 
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sumum tilfellum sinna því tilsjónarmenn bæði hlutverkum tilsjónarmanna og persónulegra 

ráðgjafa. Til að mynda getur hlutverk þeirra falið í sér að veita barni námslega aðstoð og 

félagslegan stuðning sem er oftar en ekki skilgreint sem hlutverk persónulegra ráðgjafa. 

Virðist því vera munur á beitingu úrræðanna annars vegar hjá barnaverndarnefnd 

Hafnarfjarðar og hins vegar barnaverndarnefndar Kópavogs ef tekið er tillit til fjölda mála og 

aldurs barnanna sem úrræðið er veitt til. Má hér janframt benda á niðurstöður 

könnunarinnar hjá Barnaverndarstofu rennir stoðum undir mál Ólínu Birgisdóttur. 

Samkvæmt könnuninni er ekki auðvelt að ráða fólk til þess að sinna starfi persónulegra 

ráðgjafa (Steinunn Bergmann, 2008).  

5.2.2 Þátttaka barns 

Í barnaverndarstarfi er ætlast til þess að áhersla sé lögð á þátttöku barns sem aðili máls (Anni 

G. Haugen, 2004; Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2006). Aftur á móti hafa 

bæði innlendar og erlendar rannsóknir sýnt fram á það að þátttaka barna er oft og tíðum 

takmörkuð (Anni G. Haugen, 2004; Christensen og Egelund, 2002; Larsen, 2011; María 

Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012). Renna niðurstöður þessarar rannsóknar stoðum 

undir fyrrnefndar rannsóknir en einungis í 37,5% málanna var haft samráð við barn áður en 

því var veitt persónulegan ráðgafa. Í hinum málunum lágu hins vegar engar upplýsingar þess 

efnis fyrir. Gefa niðurstöður þessar ennfremur til kynna að verklag barnaverndarnefndanna 

stangist á við það verklag sem Barnaverndarstofa leggur upp með við beitingu úrræðisins. 

Samkvæmt handbók Barnaverndarstofu (2006) er mikilvægt að barn taki virkan þátt í 

markmiðssetningu og gerð áætlana þegar því er útvegað persónulegan ráðgjafa.  

5.2.3 Uppbygging, ferli og tímalengd úrræðis 

Úrræðið var alla jafna veitt í 16 eða 20 klukkustundir á mánuði. Algengast var að börn fengju 

persónulegan ráðgjafa sem fyrsta úrræði eða að fleira en einu úrræði væri beitt samhliða 

persónulegum ráðgjafa. Þegar ferli úrræðis var skoðað leið að meðaltali 0,81 mánuður frá því 

að úrræði var samþykkt þangað til það var veitt. Má því glögglega sjá að 

barnaverndarnefndirnar voru oftar en ekki fljótar að veita barni persónulegan ráðgjafa eftir 

að úrræðið hafði verið samþykkt. Þegar litið var til þess hve lengi málin höfðu verið til 

meðferðar hjá viðkomandi stofnunum virtist sem sum málanna ættu langa sögu að baki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu jafnframt til kynna að nokkuð misjafnt var hversu lengi 

úrræðið varði. Var þó algengast að börnin hefðu persónulegan ráðgjafa á bilinu 6-10 mánuði 

en í fjórum málum var úrræðið enn í gangi.  
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5.2.4 Eftirfylgni  

Eins og áður hefur komið fram ber barnaverndarnefndum að hafa eftirlit með þeim sem 

sinna starfi persónulegra ráðgjafa í því skyni að markmiðum úrræðisins sé náð. Hlutverk 

barnaverndarnefndar gagnvart persónulegum ráðgjöfum er ennfremur að veita þeim 

stuðning og leiðbeiningar í starfi sínu en persónulegir ráðgjafar eiga jafnframt rétt á 

handleiðslu (Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). Bæði íslenskar og norrænar 

rannsóknir hafa þó sýnt fram á að lítil eftirfylgni er í málum þar sem stuðningsúrræðum á 

borð við tilsjón, persónulega ráðgjöf og stuðningsfjölskyldu er beitt (Andersson, 1993; Anna 

Ingibjörg Opp, 2012; Dögg Hilmarsdóttir og Erla S. Hallgrímsdóttir, 2001; Larsen, 2008; María 

Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012; Margrét Þórarinsdóttir, 2012). Í rannsókn þessari 

var eftirlit framkvæmt í 83,3% málanna. Í flestum tilfellum fór það fram með þeim hætti að 

starfsmaður barnaverndarnefndar ræddi annaðhvort við viðkomandi barn eða foreldri. 

Sjaldnast var þó rætt við persónulegu ráðgjafana sjálfa. Þykir hér einnig vert að nefna að í 

þyngri málunum virtist vera meiri eftirlit en í þeim sem voru vægari. Voru tíðari samskipti 

milli barnaverndarstarfsmanns og barns og/eða foreldra þess og oftar en ekki var vel fylgt 

eftir málum barnanna. Þegar sjónum var beint að stuðningi barnaverndarnefndanna við 

persónulegu ráðgjafana virtist sá stuðningur sem persónulegu ráðgjafarnir hlutu vera mjög 

takmarkaður. Í rúmum helmingi málanna var gert ráð fyrir stuðningi við persónulegan 

ráðgjafa en í einungis einu tilfelli báru gögnin þess merkis um að stuðningur hafi verið 

veittur. Jafnframt var aldrei minnst á handleiðslu í fyrirliggjandi gögnum. Þó að eftirlit væri 

með málum barnanna í flestum tilfellum veltir rannsakandi fyrir sér hvort að eftirlit með 

sjálfu úrræðinu sé viðunandi þar sem sjaldan var rætt við sjálfa persónulegu ráðgjafana. 

Einnig er áhyggjuefni hversu lítinn stuðning persónulegu ráðgjafarnir virtust fá, sérstaklega í 

ljósi þess að sum málanna fólu í sér margþættan vanda. Má því sjá að niðurstöður þessarar 

rannsóknar samræmast að einhverju leyti þeim rannsóknum sem getið var hér að ofan. Má 

þó undirstrika það að eftirlit var framkvæmt í miklum meirihluta málanna í úrtaki. 

5.3 Markmið úrræðis 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að markmið úrræðisins var oftar en ekki fjölþætt. Var markmið 

úrræðisins fyrst og fremst að veita barni félagslegan og tilfinningalegan stuðning. Einnig var 

algengt að útvega barni persónulegan ráðgjafa í því skyni að bæta námslega frammistöðu 
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þess. Endurspegla niðurstöður þessar þá fyrirliggjandi þekkingu sem getið var í fræðilega 

hluta rannsóknarinnar um stöðu þekkingar á erlendri grundu sem og skilgreiningu úrræðisins 

skv. reglugerð nr. 652/2004. Jafnframt er hægt að tengja markmið úrræðisins við 

hugmyndafræði valdeflingar. Það er að með hliðsjón af ofangreindum niðurstöðum felst 

hlutverk persónulegra ráðgjafa fyrst og fremst í því að veita barni stuðning í þeim tilgangi að 

barnið upplifi aukna félagslega virkni og betri andlega líðan.    

Samkvæmt 5. gr. reglugerðar nr. 652/2004 skal barnaverndarnefnd gera samning við 

þann aðila sem tekur að sér að sinna starfi persónulegs ráðgjafa. Jafnframt er þess getið að 

samningurinn skuli tilgreina hvert markmið úrræðisins sé. Í ljós kom að báðar 

barnaverndarnefndirnar notuðust við staðlaðan ráðningarsamning þar sem markmið úrræðis 

var hvergi að finna. Gefur það því auga leið að ekki er öllum ákvæðum fyrrnefndrar 

reglugerðar fylgt en aðrar MA rannsóknir á stuðningsúrræðum skv. 24. gr. bvl. hafa sýnt fram 

á sambærilegar niðurstöður (Dögg Hilmarsdóttirog Erla S. Hallgrímsdóttir, 2001; Margrét 

Þórarinsdóttir, 2012; María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012). Í kjölfar þessa veltir 

rannsakandi vöngum yfir því hvort persónulegur ráðgjafi sé nógu meðvitaður um það hvert 

markmið úrræðisins sé. Þá ennfremur hvort að starfið sé markvisst unnið í átt að settum 

markmiðum.  

5.4 Árangur 

Erfitt var að meta árangur úrræðisins. Sérstaklega í ljósi þess að oft var ekki tilgreint hvers 

vegna persónulegur ráðgjafi lauk störfum sínum og jafnframt var lítið minnst á framgang 

mála á úrræðinu sjálfu. Þóttu gögnin ekki gefa nægilega skýra mynd af árangri úrræðisins. 

Telur rannsakandi að betur megi varpa ljósi á árangur þess með því að taka viðtöl við börn og 

fjölskyldur þeirra sem hljóta stuðning persónulegs ráðgjafa. Virtist samt sem áður af 

gögnunum að dæma að flest börn og fjölskyldur væru ánægð með störf persónulegu 

ráðgjafanna. Mátti í sumum tilfellum sjá að úrræðið bar árangur þegar umrædd börn byrjuðu 

til að mynda að taka þátt í tómstundum sem þau höfðu annaðhvort ekki gert í langan tíma 

eða aldrei gert áður. Má hér jafnframt benda á að í þremur tilfellum lauk úrræðinu að 

frumkvæði barnsins vegna þess að barninu þótti það ekki lengur þurfa á stuðningi 

persónulegs ráðgjafa á að halda. Má því álykta út frá viðkomandi málum að markmiðum 

úrræðisins hafi verið náð sem endurspeglar ennfremur að úrræðið hafi borið tilskildan 

árangur. Ber þó að undirstrika að einungis er um að ræða þrjú mál af 24.  
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Í þessu samhengi má jafnframt leiða hugann að því hvort persónulegir ráðgjafar búi yfir 

þeirri hæfni og reynslu til þess að ná þeim árangri sem ætlast er til af úrræðinu. Þá einnig 

með tilliti til þess hve takmarkaður stuðningur virðist vera veittur til þeirra af hálfu 

stofnananna. Rannsóknin leiddi í ljós að börnin höfðu ýmist persónulega ráðgjafa sem höfðu 

lokið stúdentsprófi eða háskólaprófi. Innan við helmingur barnanna var með persónulegan 

ráðgjafa sem hafði lokið menntun á sviði barna og unglinga. Hins vegar hafði meirihluti 

barnanna persónulegan ráðgjafa sem hafði reynslu af starfi með börnum. Í ljósi þessa virðist 

sem einhverjir aðilar sem veita úrræðið hafa takmarkaða reynslu og menntun að baki. 

Undirstrika niðurstöður rannsóknarinnar könnun Barnaverndarstofu að erfitt virðist vera að 

fá fagmenntað starfsfólk til þess að sinna persónulegri ráðgjöf (Steinunn Bergmann, 2008). 

Auk þess rennir rannsóknin stoðum undir aðrar MA rannsóknir þar sem greint er frá 

áhyggjum varðandi að of mikil ábyrgð sé sett á ófaglærðan einstakling sem veitir þjónustu 

skv. 24. gr. bvl. Má hér ennfremur nefna að þó að hugmyndafræði valdeflingar eigi að mörgu 

leyti við starf persónulega ráðgjafa er þó ólíklegt að þeir aðilar sem veita úrræðið búi yfir 

þeirri færni og þekkingu til að beita aðferðinni sem slíkri.  
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að persónulegur ráðgjafi sé oftast notaður í 

málum unglinga sem upplifa ýmist félagsleg og/eða tilfinningaleg vandkvæði. Þar að auki 

virðist sem fjölskyldur þeirra barna sem fá persónulegan ráðgjafa standi höllum fæti í 

samfélaginu og þurfa þær oft og tíðum á margvíslegum stuðningi barnaverndarnefnda á að 

halda. Niðurstöðurnar sýna enn fremur að úrræðið er oftar en ekki veitt sem fyrsta úrræði 

eða samhliða öðrum úrræðum í því skyni að veita barni félagslegan, námslegan og andlegan 

stuðning. Þó er óljóst hvort markmiðum úrræðisins sé alla jafna náð en fyrirliggjandi gögn 

barnaverndarnefndanna gáfu ekki nægilega skýra mynd af árangri úrræðisins. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu jafnframt í ljós að þeir einstaklingar sem veita úrræðið búa í sumum 

tilvikum ekki yfir viðeigandi menntun eða reynslu. Þá sýndi rannsóknin einnig fram á það að 

persónulegir ráðgjafar hljóta takmarkaðan stuðning frá starfsmönnum barnaverndarnefndar. 

Með hliðsjón af ofangreindu má velta því fyrir sér hvort úrræðið sé að bera tilskildan 

árangur. Er það mat rannsakanda að þörf sé á auknum stuðningi til persónulegra ráðgjafa. 

Jafnframt er mikilvægt að barnaverndarnefndir leitist eftir því að ráða fagmenntaða 

einstaklinga til þess að sinna starfi persónulegra ráðgjafa í því skyni að börnin hljóti faglegan 

og markvissan stuðning í átt að bættum aðstæðum. Má undirstrika mat rannsakanda með 

því að taka tillit til þess að mörg barnanna í úrtakinu áttu við fjölþætta erfiðleika að stríða og 

bakland þeirra var oft og tíðum bágborið. Þykir hér einnig vert að nefna að gögn 

barnaverndarnefndanna báru þess merkis að vel var unnið að málum barnanna. Má í þessu 

samhengi benda á að eftirlit var framkvæmt í miklum meirihluta málanna og hversu stuttur 

biðtími úrræðis var. 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar beinast að því hversu fá mál lögðu grunninn að 

rannsókninni. Skráning gagnanna var jafnframt oft takmörkuð sem hafði þar af leiðandi áhrif 

á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Í mörgum tilvikum þurfti rannsakandi 

ennfremur að leggja mat á þær upplýsingar sem lágu fyrir og byggjast því niðurstöður 

rannsóknarinnar að einhverju leyti á persónulegu mati rannsakanda. Eins og áður hefur 

komið fram þykir mikilvægt að forprófa kóðunarblað áður en rannsókn er framkvæmd með 
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innihaldsgreiningu. Kóðunarblað rannsóknarinnar var þó ekki forprófað áður en rannsókn 

þessi hófst og telst það þar af leiðandi sem einn af ókostum rannsóknarinnar. 

Þykir hér einnig vert að nefna að þó að rannsókn þessi byggi grunn sinn á einungis 24 

málum þá spannar úrtak rannsóknarinnar samt sem áður öll þau börn sem fengu 

persónulegan ráðgjafa árið 2012 hjá áðurnefndum barnaverndarnefndum. Af því sögðu gefur 

rannsóknin góða mynd af beitingu úrræðisins á árinu 2012 þótt varhugavert sé að álykta 

niðurstöðurnar út frá fjölda mála.  

Við gerð rannsóknarinnar vöknuðu ýmsar spurningar sem mikilvægt er að leita svara við. 

Má þar meðal annars nefna spurningar á borð við af hverju sé erfitt að ráða einstaklinga til 

þess að sinna starfi persónulegs ráðgjafa? Er það vegna þess að þeim er ætlað að sinna of 

þungum málum? Ná persónulegir ráðgjafar árangri? Hver eru lok úrræðisins? Af þessu má sjá 

að höfundur telur þörf á frekari rannsóknum á viðkomandi úrræði. 

Að lokum má benda á að í ljósi þess að rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar hér á 

landi, þar sem megináhesla er lögð á persónulega ráðgjafa, er óhætt að draga lærdóm af 

þeirri þekkingu sem hún hefur skapað. Er það því von höfundar að niðurstöður 

rannsóknarinnar muni nýtast starfsemi barnaverndarnefnda og um leið stuðla að markvissari 

og bættri þjónustu fyrir barn sem hlýtur stuðning persónulegs ráðgjafa. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Kristrún Kristjánsdóttir 
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Viðauki 1. Kóðunarblað rannsóknar 

 

Mál nr. __________ (kóðað) 

 

1. Bakgrunnsbreytur 

1.1 Kyn barns  

 KVK 

 KK 

1.2 Fæðingaár barns ___  

2. Fjölskyldugerð á heimili barns 

2.1 Hver fer með forsjá barns? 

 Móðir og faðir 

 Móðir 

 Faðir 

 Fósturforeldri/ar  

 Ættingjar  

 Annar ____________ 

 Gögn vantar/óskýr 

2.2 Barn býr hjá 

 Móður og föður 

 Móður 

 Föður 

 Móður og stjúpföður 

 Föður og stjúpmóður 

 Fósturforeldra/um 

 Ættingjum 

 Öðrum ___________ 

 Gögn vantar/óskýr 

2.2.1 Ef barn býr annaðhvort hjá móður sinni 

eða föður, hvernig er umgengni barnsins við 

hitt foreldrið? 

 Lítil umgengni 

 Regluleg umgengni 

 Gögn vantar/óskýr 

 Á ekki við 

 

 

2.3 Systkin (al, hálf, stjúp, fóstur) á heimili 

 Eina barnið  

 Eitt systkin 

 Tvö systkin  

 Þrjú systkin 

 Fjögur eða fleiri systkin 

 Systkini með mikla umönnunarþörf 

(fötlun, hegðunarerfiðleikar, veikindi) 

 Gögn vantar/ óskýr 

3. Staða barns 

3.1 Félagsleg færni/staða barns 

 Góð 

 Ábótavant  

 Slæm 

 Verulega slæm 

 Gögn vantar/óskýr 

3.2 Líkamleg færni barns 

 Góð 

 Ábótavant 

 Slæm 

 Verulega slæm 

 Gögn vantar/óskýr 

3.3 Andlegt ástand barns 

 Gott 

 Ábótavant 

 Slæmt 

 Verulega slæmt 

 Gögn vantar/óskýr 

3.4 Námsgeta barns 

 Góð (gengur vel í skóla/leikskóla) 

 Ábótavant 

 Slæm 

 Verulega slæm 

 Gögn vantar/óskýr 
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3.5 Samskipti barns og foreldra/forsjáraðila 

 Góð 

 Ábótavant 

 Slæm  

 Verulega slæm 

 Gögn vantar/óskýr 

3.6 Samskipti barns og systkin/a 

 Góð 

 Ábótavant 

 Slæm 

 Verulega slæm 

 Á ekki við 

 Gögn vantar/óskýr 

3.7 Glímir barnið við  

 Hegðunarvanda 

 Vímuefnaneyslu 

 Sálræna erfiðleika 

 Óskilgreinda erfiðleika 

3.8 Hefur barnið fengið greiningu? 

 Já, ___________________ 

 Nei 

 Bíður eftir greiningu, 

______________________ 

4. Staða fjölskyldu 

4.1 Stuðningsnet – fjölskylda/ættingjar 

 Gott 

 Ábótavant 

 Lélegt 

 Verulega lélegt 

 Gögn vantar/óskýr 

4.2 Stuðningsnet – vinir 

 Gott 

 Ábótavant 

 Lélegt 

 Verulega lélegt 

 Gögn vantar/óskýr 

4.3 Innflytjendur 

 Barnið er innflytjandi (fætt erlendis og 

af erlendum uppruna) 

 Foreldrar barns eru innflytjendur 

 Annað foreldri er innflytjandi 

 Báðir foreldrar eru íslenskir 

4.4 Fjárhagsstaða heimilis 

 Gott 

 Ábótavant 

 Lélegt 

 Verulega lélegt 

 Gögn vantar/óskýr 

4.5.1 Menntun móður 

 Lauk ekki grunnskólaprófi 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Iðnmenntun 

 Háskólapróf 

 Gögn vantar/óskýr 

4.5.2 Menntun föður 

 Lauk ekki grunnskólaprófi 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Iðnmenntun 

 Háskólapróf 

 Gögn vantar/óskýr 

4.6.1 Atvinnustaða móður 

 Í vinnu 

 Atvinnulaus 

 Nemi 

o Námslán 

o Ekki námslán 

 Bætur frá TM 

 Fjárhagsaðstoð 

 Gögn vantar/óskýr 
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4.6.2 Atvinnustaða föður 

 Í vinnu 

 Atvinnulaus 

 Nemi 

o Námslán 

o Ekki námslán 

 Bætur frá TM 

 Fjárhagsaðstoð 

 Gögn vantar/óskýr 

4.7.1 Erfiðleikar móður 

 Seinfær 

 Geðrænir erfiðleikar 

 Líkamleg veikindi 

 Vímuefnavandi 

 Félagsleg 

einangrun/samskiptaerfiðleikar 

 Vanræksla barna 

 Ofbeldi 

 Annað _______ 

 Óskilgreindir erfiðleikar 

 Engir skráðir erfiðleikar 

4.7.2 Erfiðleikar föður 

 Seinfær 

 Geðrænir erfiðleikar 

 Líkamleg veikindi 

 Vímuefnavandi 

 Félagsleg 

einangrun/samskiptaerfiðleikar 

 Vanræksla barna 

 Ofbeldi 

 Annað _______ 

 Óskilgreindir erfiðleikar 

 Engir skráðir erfiðleikar 

 

 

 

 

 

5. Formlegur stuðningur 

5.1 Formlegur stuðningur stofnunar við 

barn/fjölskyldu fyrir úrræðið 

 Enginn 

 Fjárhagsaðstoð 

 Félagsleg ráðgjöf 

 Tilsjón 

 Stuðningsfjölskylda 

 Eftirlit 

 Annað __________________ 

 Gögn vantar/ekki skráð 

5.2 Formlegur stuðningur stofnunar við 

barn/fjölskyldu meðan á úrræðinu stendur 

 Enginn 

 Fjárhagsaðstoð 

 Félagsleg ráðgjöf 

 Tilsjón 

 Stuðningsfjölskylda 

 Eftirlit 

 Annað __________________ 

 Gögn vantar/ekki skráð 

5.3 Formlegur stuðningur stofnunar við 

barn/fjölskyldu eftir að úrræðinu lýkur 

 Enginn 

 Fjárhagsaðstoð 

 Félagsleg ráðgjöf 

 Tilsjón 

 Stuðningsfjölskylda 

 Eftirlit 

 Annað __________________ 

 Gögn vantar/ekki skráð 
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6.  Uppbygging úrræðis 

6.1 Hvenær er mál barns fyrst skráð hjá 

viðkomandi stofnun? 

 Mánuður og ár ________________ 

6.2 Ferli að úrræði (mánuður og ár) 

 Samþykkt  ____________________ 

 Úrræði veitt___________________ 

6.3 Hvenær fékkst úrræðið í fyrsta skipti? 

 Biðtími frá samþykki að framkvæmd í 

mánuðum ________________ 

 Aldur barns _______________ 

6.4 Númer hvað er úrræðið (í  röð veittra 

úrræða barns)? 

 1 (fyrsta úrræðið) 

 2 

 3 

 4 eða meira 

 Fleiri en eitt úrræði í einu 

6.5 Hve lengi stóð úrræðið í heildina? 

 ____ mánuði 

 ____ mánuði og stendur enn 

 Gögn vantar/óskýr 

6.6 Hve marga klst. í mánuði hitti barnið 

persónulega ráðgjafann? (úthlutað) 

 0-10 klst.  

  11-20 klst. 

  21-30 klst. 

 31 klst eða fleiri 

6.7 Var haft samráð við barnið varðandi 

stuðningsúrræðið? 

 Já 

 Nei 

 Gögn vantar 

 

6.8 Er gefin upp ástæða fyrir lokum úrræðis? 

 Á ekki við – úrræði enn í notkun 

 Markmiði samnings náð 

 Tími samnings útrunninn 

 Persónulegi ráðgjafinn á frumkvæðið 

 Barn/fjölskylda á frumkvæðið 

 Annað _____________________ 

 Vantar gögn/óskýr 

7. Persónulegi ráðgjafinn 

7.1 Hver eru tengsl barns við persónulega 

ráðgjafann? 

 Ókunnugur 

 Kunningi fjölskyldu 

 Ættingi 

 Tengsl í gegnum starf (skóla, 

frístundir) 

 Önnur tengsl _______________ 

 Gögn vantar 

7.2 Menntun persónulega ráðgjafans 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Iðnmenntun 

 Háskólapróf 

 Gögn vantar 

7.2.1 Er menntun persónulega ráðgjafans á 

sviði barna og unglinga? 

 Já, __________________________ 

 Nei, _________________________ 

 Gögn vantar 

7.3 Hefur persónulegi ráðgjafinn reynslu af 

starfi með börnum? 

 Já 

 Nei 

 Gögn vantar 
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7.4 Fékk persónulegi ráðgjafinn nauðsynlegar 

upplýsingar um barn og fjölskyldu þess sem 

gerði honum kleift að sinna hlutverki sínu? 

 Já 

 Nei 

 Gögn vantar 

8. Markmið með úrræðinu 

8.1 Er markmið í þjónustusamningi? 

 Já 

 Nei 

 Samningur ekki skráður 

8.1.1 Hvert er markmið/tilgangur úrræðis? 

 Styrkja barnið félagslega 

 Styrkja barnið tilfinningalega 

 Styrkja barnið bæði félagslega og 

tilfinningalega 

 Að rjúfa félagslega einangrun  

 Auka félagslega færni 

 Jákvæð fyrirmynd 

 Annað 

_______________________________

_______________________________ 

 Markmið breytileg milli samninga 

8.2 Liggur fyrir hvernig markmiðunum skuli 

náð/skyldur persónulega ráðgjafans? 

 Já 

 Nei 

8.3 Er gert ráð fyrir samráðsfundum? 

 Já 

 Nei 

 

 

 

 

 

9. Eftirlit 

9.1 Er eftirlit áætlað? 

 Já 

 Nei 

9.2 Er eftirlit framkvæmt 

 Já 

o Reglulegt 

o Eitthvert 

 Nei/ekki skráð 

 Skýrslum er skilað 

10. Stuðningur við persónulega ráðgjafann 

10.1 Gerir samningur ráð fyrir stuðningi við 

stuðningsaðila? 

 Já 

o Reglulegur stuðningur 

o Eftir þörfum 

 Nei 

10. 2 Var veittur stuðningur/handleiðsla við 

stuðningsaðila? 

 Já 

o Reglulega 

o Eftir þörfum 

 Nei, ekkert skráð 

 

 

 


