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Útdráttur 

Tilgangur þessarar heimildaritgerðar er að svara rannsóknarspurningunum hvaða 

áhættuþættir liggja að baki andfélagslegri og afbrotahegðun barna og hvaða 

úrræði Barnaverndarstofa hefur fyrir umræddan hóp. Áhættuþættirnir flokkast 

undir tvenns konar flokka, það er einstaklingsþættir og fjölskyldu- og 

umverfisþættir. Einstaklingsþættir eru þeir sem snúa að persónuleika barns, það er 

greindarvísitala, skapgerð, samkennd og hvatvísi. Fjölskylduþættir fjalla um uppeldi 

og hegðun foreldra og einnig vandamál innan fjölskyldna sem getur haft áhrif á 

hvort barn tileinki sér andfélaga og/eða afbrotahegðun. Umhverfisþættirnir eru 

þeir þættir í umhverfi barns sem geta ýtt undir að það tileinki sér umrædda 

hegðun, það er meira um ofbeldi og afbrot í hverfum en almennt er og 

jafningjaáhrif. Hvað varðar úrræðin þá einskorðast þau við úrræði 

Barnaverndarstofu og ástæðan fyrir því var að þrengja þurfti efnið að vissu marki.  

Niðurstaða ritgerðinnar er sú að úrræði Barnaverndarstofu sem fer fram á 

heimavelli barna, það er fjölkerfameðferðin MST, hefur sýnt fram á góðan árangur, 

sem og úrræðið PMTO-foreldrafærni. Hins vegar þarf að finna betra úrræði fyrir 

ungmenni með fjölþættan vanda, það er hegðunarerfiðleikar og vímuefnaneysla. 

Jafnframt þarf að ákveða hvar sakhæfu ungmennin eiga að afplána sína dóma. Í 

umræðunni hefur meðferðarheimilið Háholt verið vænlegasti kosturinn. Þetta er 

liður í þeim aðgerðum að koma til móts við skilmála Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, sem lögfestur var hér á landi snemma árs 2013, að börn eigi ekki að 

afplána dóm sinn með fullorðnum. Notast er við heimildir á borð við rannsóknir á 

áhættuþáttum andfélagslegrar og afbrotahegðun barna og einnig ársskýrslum 

Barnaverndarstofu.  
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Formáli 

Höfundur ritgerðar vill þakka aðstoðarleiðbeinanda sínum Snjólaugu Birgisdóttur 

félagsráðgjafa hjá Barnaverndarstofu fyrir skjót svör við vangaveltum varðandi efni 

ritgerðar og fyrir frábæra leiðsögn. Einnig vill höfundur ritgerðar þakka Steinunni 

Hrafnsdóttur leiðbeinanda og deildarforseta félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands 

fyrir ágætis leiðsögn. Mágur höfundar, Valur Freyr Steinarsson sagnfræðingur og 

vinkona, Úlla Björnsdóttir, hjálpuðu til við yfirferð ritgerðar og  er því rétt að þakka 

þeim fyrir vel unnin störf.   
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1 Inngangur  

Börn sem glíma við andfélagslega  og/eða afbrotahegðun eru misjöfn og ástæður 

sem liggja að baki þess lags hegðun eru misjafnar (Siegel, 2012). Vandkvæði 

umræddra barna hafa verið til umræðu í samfélaginu í all nokkurn tíma. Við byrjun 

síðustu aldar voru úrræði barnaverndaryfirvalda einskorðuð við barn sem þolanda, 

það er, annar aðili var að valda því skaða, til að mynda foreldri sem sinnti ekki 

uppeldisskyldum gagnvart barni sínu. Á fjórða áratug síðustu aldar stigu nokkrir 

einstaklingar fram í íslensku samfélagi og töldu þörf á úrræðum fyrir börn sem 

gerendur, það er,  þau börn sem stofnuðu eigin lífi í hættu. Þau börn voru talin á 

„siðferðislegum glapstigum“ og þeirra hegðun einkenndist til að mynda af lauslæti, 

drykkjuskap, slæpingshætti og óknyttum (Forsætisráðuneytið, 2008).   

Árið 1947 tóku gildi ný barnaverndarlög og í þeim var kveðið á um rekstur 

stofnana til að vista börn og ungmenni sem höfðu framið lögbrot eða voru á 

glapstigum. Sérstaklega var nefnt að starfrækja ætti svokallaðar athugunarstöðvar. 

Sigurður Magnússon, kennari og löggæslumaður fékk það verkefni að gera tillögur 

um hvernig rekstri þess lags heimilis ætti að vera. Í bréfi hans til ráðherra nefnir 

Sigurður að:  

„óhæfilegt sé að taka nokkrar meiriháttar ákvarðanir um framtíð þessara 

barna, án þess að búið sé að gera heiðarlega tilraun til að grafast fyrir um 

hvað að þeim gengur.“  (Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 28). 

Svo nefnir Sigurður ágætis samlíkingu:  

„Enginn læknir leggur sjúkling á skurðarborð án þess að hafa fyrirfram 

einhverjar  rökstuddar grunsemdir um sjúkdóm þann, sem hann ætlar að gera 

tilraun til að lækna...“.  (Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 28).  

Hægt er að fullyrða að í dag hefur Barnaverndarstofa þessi orð Sigurðar að 

leiðarljósi. Enda telur hún mikilvægt að finna rót vandans hjá börnum með 

hegðunarvandkvæði til að finna viðeigandi úrræði út frá greiningu þeirra 

(Barnaverndarstofa, 2012). 

Í þessari ritgerð verður farið yfir þá þætti sem teljast til áhættu hjá börnum og 

geta ýtt undir það að þau myndi með sér umrædda hegðun og farið verður  yfir 
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þau úrræði sem Barnaverndarstofa býr yfir fyrir þessi börn. Einnig verða nefnd 

úrræði gegn nokkrum áhættuþáttum sem Barnaverndarstofa hefur ekki, en teljast 

samt mikilvæg til að sporna við slæmri hegðun barna.  

Hér er um að ræða heimildaritgerð sem byggir á að skoða þær rannsóknir sem 

fyrirliggja um þá áhættuþætti sem geta valdið andfélagslegri og/eða 

afbrotahegðun, hvort sem þeir liggja á einstaklings- eða fjölskyldu- og 

umhverfisgrundvelli. En vert er að nefna að skýring á andfélagslegri  og/eða 

afbrotahegðun barna liggur í samspili margra áhættuþátta, því er ekki um eina 

skýringu að ræða. Þegar kemur að því að skoða þau úrræði sem Barnaverndarstofa 

beitir er stuðst við heimildir frá Barnaverndarstofu um þau úrræði sem hún hefur 

yfir að ráða. Þær heimildir er helst að finna í ársskýrslum hennar og þeim 

rannsóknum sem hafa verið gerðar á árangri úrræðana.  

Aðalkaflarnir í ritgerðinni eru fjórir, fyrst verður greint frá 

barnaverndarlöggjöfinni, sögu hennar og núverandi lagaramma.  Í öðru lagi verður 

farið yfir áhættuþættina og er þeim skipt í tvennt, einstaklingsþættir og fjölskyldu- 

og umhverfisþættir. Í þriðja lagi verður fjallað um úrræði við áhættuþáttunum og 

farið yfir meðferðir á vegum Barnaverndarstofu og árangur þeirra. Að lokum 

verður fjallað um starf réttarfélagsráðgjafa og hlutverk hans og starf með 

sakhæfum ungmennum á aldrinum 15-18 ára.  
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2 Saga barnaverndar á Íslandi 

Sögu barnaverndar á Íslandi má rekja til Grágásar  og síðar Jónsbókar og fyrstu 

verndarákvæðanna í íslenskum lögum. Í þeim kemur til dæmis fram að 

barnaútburður er bannaður, að framfærsluskylda ríki gagnvart börnum og sitthvað 

um sakhæfi barna. Með tilkomu húsagatilskipunnar árið 1746 „Tilskipun um hús-

agann á Íslandi“, verða ákveðin þáttaskil.  Þar kemur fram að foreldrar beri ábyrgð 

á uppeldi barna sinna og að prestar og hreppstjórar skuli hafa eftirlit með að 

barnauppeldi sé í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar. Tilskipunin hefur að geyma 

fyrstu lagareglurnar um skyldur opinberra aðila að grípa inn í uppeldi barna ef þess 

ber að og jafnvel töku þeirra af heimilum (Forsætisráðuneytið, 2008).  

Árið 1932 voru fyrstu barnaverndarlögin sett á Íslandi og þar af leiðandi var 

stofnað Barnaverndarráð Íslands og Barnaverndarnefnd Reykjavíkur. Á 

landsbyggðinni tóku síðar til starfa barnaverndarnefndir í kaupstöðum og í minni 

sveitarfélögum var starf barnaverndar í höndum skólanefnda.  Fyrirmynd að fyrstu 

barnaverndarlöggjöfinni á Íslandi var sótt til Noregs. Þar í landi tóku til gildi 

svokölluð „Værgeraadslov“ og líklega er sú löggjöf ein elsta í heiminum er varðar 

barnavernd (Forsætisráðuneytið, 2008). 

Íslensk barnaverndarlöggjöf hefur að geyma tvær megin reglur. Annars vegar 

er barnaverndarstarfi ætlað að grípa til aðgerða þegar forsjáraðilar barns bregðast 

uppeldisskyldum sínum, vanrækja barn sitt, tryggja ekki öryggi þess eða beita það 

ofbeldi með einum eða öðrum hætti. Hins vegar er hlutverk barnaverndarstarfs að 

bregðast við eigin háttsemi barns sem ógnar velferð þess, til að mynda vegna 

afbrota, andfélagslegrar hegðunar eða neyslu vímuefna. Þar af leiðandi er hægt að 

fullyrða að barnaverndarmál lúta að barni sem þolanda annars vegar og hins vegar 

sem geranda. En aðalmarkmið barnaverndarstarfs er að veita barni og fjölskyldu 

þess stuðning, svo að barn geti alist upp við viðunandi aðstæður (Þingskjal 403, 

2001-2002).   

Hér að neðan verður rýnt í löggjöfina og farið yfir hlutverk Barnaverndarstofu 

og barnaverndarnefnda.  
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2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á allsherjarþingi þeirra árið 

1989 og staðfestur hér á landi árið 1992 og síðar var hann lögfestur 20. febrúar 

árið 2013 (Þingskjal 155, 2012-2013). Sáttmálinn fjallar um réttindi barna og 

hvernig skyldum aðildarríkjanna skuli háttað varðandi málefni þeirra. Grunnstefið í 

honum er að börnum skuli tryggð vernd, aðstoð og að þau fái að alast upp við ást 

og hamingju. Einnig er tekið fram hvernig þjóðir geta unnið að því að ná 

markmiðum sáttmálans og hvernig þær geta komið í veg fyrir að mannréttindi 

barna samkvæmt sáttmálanum séu brotin (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr.18/1992).  

Í 37. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að aðildarríki skuli 

hafa fangelsun barna frá 15-18 ára sem síðasta úrræðið og í sem skemmsta tíma og 

mögulegt er. Einnig er aðildarríkjum skylt að halda þeim börnum sem hafa verið 

svipt frjálsræði sínu frá fullorðnum einstaklingum. Jafnframt koma fram ýmis 

skilyrði í 40. gr. sáttmálans sem aðildarríki þurfa að viðurkenna er varðar rétt barns 

sem er grunað, ásakað eða fundið sekt um brot á refsilögum. Í 4. málsgrein sömu 

greinar sáttmálans kemur fram að grípa megi til ráðstafana af ýmsum toga, til að 

mynda umsjónar, leiðsagnar, eftirlits, ráðgjafar, skilorðs, fósturs, fræðslu- og 

starfsnámsáætlana í stað vistunar á stofnunum. Það er gert til að tryggja að velferð 

barna samræmist bæði aðstæðum þeirra og brotinu (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr.18/1992).   

Íslensku barnaverndarlögin byggja að stórum hluta á Barnasáttmálanum og því 

verður ekki komist hjá því að fara nánar í það hvar Ísland stendur varðandi þau 

skilyrði sem Barnasáttmálinn setur er varðar sakhæf börn og síðan skoðað hvort að 

þau úrræði séu í samræmi við þau.  

2.2 Barnaverndarlög 

Barnaverndaryfirvöld samanstanda af Velferðarráðuneytinu, Barnaverndarstofu, 

kærunefnd barnaverndarmála og barnaverndarnefndum víðs vegar um landið. 

Velferðarráðuneytið hefur yfirumsjón með barnavernd, sér um stefnumótun 

barnaverndaryfirvalda og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Velferðarráðherra 

skipar í kærunefnd barnaverndarmála til fjögurra ára í senn. Í kærunefnd eru þrír 
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einstaklingar. Hæstiréttur ákveður formann og mikilvægt er að nefndarmennirnir 

hafi sérþekkingu á málefnum barna. Nefndin sér um að úrskurða ýmis mál, til að 

mynda ákvarðanir barnaverndanefnda og úrskurði hennar og Barnaverndarstofu 

sem hefur verið áfrýjað til nefndarinnar. Úrskurðir kærunefndar barnaverndarmála 

eru endanlegir samkvæmt lögum um barnavernd og ekki er hægt að vísa þeim til 

stjórnvalds á hærra stigi (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

  Barnaverndarlögin ná til barna sem eru undir 18 ára aldri, en þó geta 

ráðstafanir barnaverndaryfirvalda með samþykki unglings haldist til tvítugs. 

Markmið barnaverndarlaga er að tryggja að börn fái viðeigandi úrræði ef þau búa 

við óviðunandi aðstæður. Einnig þurfa þau að veita þeim börnum sem stofna eigin 

heilsu og þroska í hættu úrræði við hæfi. Til að ná þeim markmiðum er 

nauðsynlegt að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldna og beita þeim úrræðum til 

verndar börnum þegar á við (Barnaverndarlög, nr. 80/2002).   

Starfsemi Barnaverndarstofu hefur tvö megin hlutverk, annars vegar 

eftirlitshlutverk með störfum barnaverndarnefnda, afgreiðsla kæra og kvartana 

vegna starfa þeirra. Hins vegar veitir Barnaverndarstofa barnaverndarnefndum 

ráðgjöf varðandi úrlausn mála á sviði barna- og fjölskylduverndar. 

Barnaverndarstofa fer með yfirumsjón heimila og stofnana sem eru nauðsynlegar 

til ýmissa úrbóta sem við kemur börnum og fjölskyldum þeirra. Heimilin og 

stofnanirnar hafa þrenns konar tilgang. Í fyrsta lagi að veita börnum móttöku í 

bráðatilvikum til að tryggja öryggi þeirra vegna meintra afbrota eða alvarlegra 

hegðunarerfiðleika. Í öðru lagi til þess að greina vanda barna sem talin eru þurfa 

sérhæfða meðferð. Í þriðja og síðasta lagi ber þeim að veita börnum sérhæfða 

meðferð vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika, vímuefnaneyslu og meintra afbrota. 

Vert er að nefna að barnaverndarnefndum ber skylda að reyna önnur 

stuðningsúrræði áður en vistun á heimili eða stofnunum er framkvæmd, og er það í 

samræmi við skilyrði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einnig er það tekið fram 

að ef það er nauðsynlegt að vista barn utan heimilis þarf að velja heimili eða 

stofnun af nákvæmni og fyrst og fremst með tilliti til hagsmuna barnsins 

samkvæmt 79. gr. barnaverndarlaga.   
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Barnaverndarnefndir eru á vegum sveitarfélaganna og er tilgreint í lögum hver 

fjöldi íbúa þarf að vera á bakvið hverja nefnd en í það minnsta þarf hann að vera 

1.500. Hlutverk nefndanna er þríþætt. Fyrst ber að nefna eftirlitshlutverkið, þar 

sem nefndirnar þurfa að kanna aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði barna og 

meta þarfir þeirra sem búa við óviðunandi aðstæður. Einnig að meta þarfir þeirra 

barna sem eiga í alvarlegum félagslegum erfiðleikum. Annað hlutverk þeirra lýtur 

að úrræðum. Nefndunum ber skylda að beita þeim úrræðum til verndar börnum 

sem að tryggja hagsmuni þeirra og velferð. Þriðja hlutverk þeirra eru svokölluð 

önnur verkefni. Þau verkefni eru úrræði samkvæmt barnaverndarlögum til að 

tryggja velferð barna og til að mynda er nefndunum skylt að veita foreldrum 

aðstoð við forsjárskyldur sínar og grípa inn í með viðeigandi úrræði ef þess er 

nauðsyn (Barnaverndarlög, nr. 80/2002).  

Í 18. gr. barnaverndarlaga, kemur fram að ef grunur leikur á að barn hafi 

framið brot þarf lögreglan að tilkynna það til barnaverndarnefndar og gefa henni 

kost á að fylgjast með rannsókn málsins. Fulltrúi barnaverndar á að fá þann 

möguleika að vera viðstaddur skýrslutöku af barni sem sakborning í samræmi við 

ákvæði laga um meðferð sakamála. Þar að auki er lögreglu og 

fangelsismálayfirvöldum skylt samkvæmt 20. gr. barnaverndarlaga að hafa 

samstarf við barnaverndarnefndir og veita þeim aðstoð eftir atvikum við úrlausn á 

barnaverndarmálum. Þetta er í samræmi við ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna að tryggja skuli réttindi barns sem kemst í kast við lögin 

(Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Félagsráðgjafi býr yfir þeirri þekkingu sem nýtist vel í barnaverndarstarfi. Hann 

hefur fengið þekkingu úr faggreinum á borð við félagsráðgjöf, félagsfræði, lögfræði 

og sálfræði. Sú kunnátta kemur sér vel í barnaverndarstarfi, þar sem slíkt starf 

einskorðast ekki við eina kenningu eða eina aðferð. Það er mikilvægt að 

félagsráðgjafi geti túlkað lög, þá sérstaklega barnaverndarlögin, þekki 

málsmeðferðina, skrifað dagála (e. journal) og skýrslur sem síðar verða gögn í máli 

barna. Starf félagsráðgjafans byggist á athugunum, mati, framkvæmd og 

endurmati ásamt nýrri áætlanagerð, sem gerir starfið faglegt (Anni G. Haugen, 

2008). Þau verkefni sem félagsráðgjafinn sinnir helst í barnavernd er að taka við 
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tilkynningum, taka ákvörðun um könnun, kanna mál, gera áætlanir og finna 

viðeigandi stuðningsúrræði (Barnaverndarstofa, 2012).  

Þegar félagsráðgjafi fær það verkefni að finna viðeigandi stuðningsúrræði er 

mikilvægt að hann sé í samvinnu við forsjáraðila, barn og aðra sem að málinu 

koma. Hann þarf samþykki forsjáraðila og barns, ef það hefur náð 15 ára aldri, til 

að stuðningsúrræði verði ekki að þvingun. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að 

foreldrar og börn telja að samband þeirra við félagsráðgjafann skiptir höfuðmáli í 

barnaverndarmálum, að það dragi úr ótta þeirra við kerfið. Hann verður þeirra 

málstjóri og fylgir foreldri og barni í gegnum ferli barnaverndarmálsins. Því er 

mikilvægt að félagsráðgjafinn sýni þeim samkennd, næmni og virðingu án þess að 

dæma, til að mynda traust, sem er undirstaðan fyrir góðri samvinnu í 

barnaverndarmálum (Anni G. Haugen, 2012).  

 

Skyldur hins opinbera hvað varðar uppeldi barna hafa verið tilgreind í lögum að 

minnsta kosti frá 18. öld hér á landi. Löggjöfin hefur breyst til muna og í takt við 

tíðarandann hverju sinni. Í lögunum koma fram skyldur hins opinbera ef barn 

leggur sitt eigið líf í hættu. Það er eitt af tveimur meginhlutverkum þeirra sem 

vinna að barnavernd að veita þeim börnum úrræði við hæfi og draga úr þeim skaða 

sem þau valda sínu eigin lífi. En hvers vegna sýna sum börn andfélagslega hegðun 

og hvers vegna lenda sum þeirra í kast við lögin og brjóta af sér? Í næsta kafla 

verður farið yfir þá áhættuþætti sem geta valdið því að barn sýni ákveðna hegðun 

sem er óæskileg og sem vert er að sporna við svo til frekari vandkvæða komi ekki. 
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3 Áhættuþættir 

Í gegnum tíðina hefur verið reynt að útskýra af hverju sumir einstaklingar sýni 

frávikshegðun sem getur leitt til afbrota en aðrir ekki. Lengi hefur verið deilt um 

það hvort að umhverfið eða erfðir hafi meiri áhrif á þess lags hegðun einstaklinga, 

en flestar rannsóknir hafa leitt til þeirra niðurstaðna að samspil ríki á milli þessara 

þátta. Afbrot hafa ávallt verið til staðar og verið í takt við tíðarandann hverju sinni. 

Löggjöf er misjöfn eftir löndum og refsingar fyrir ákveðna hegðun eru því misjafnar 

(Siegel, 2012).   

Ekki eru allir sammála um hvernig eigi að skilgreina andfélagslega hegðun, en 

hugtakið lýsir þeirri hegðun sem brýtur gegn ríkjandi viðmiðum og gildum 

samfélagsins sem er einnig í anda frávikshegðunar. Hegðunin felur í sér sjáanlegar 

birtingarmyndir, til að mynda árásargirni, ögrandi hegðun, og duldar 

birtingarmyndir, til dæmis afbrot, vímuefnaneysla og skemmdarverk (Hindshaw og 

Zupan, 1997). Samkvæmt Barnverndarstofu er andfélagsleg hegðun skilgreind sem 

hegðun sem fram hefur komið og sést best á lögregluafskiptum, skrópum eða 

verulegum erfiðleikum í skóla, líkamlegu ofbeldi eða hótunum, eða 

vímuefnanotkun (Barnaverndarstofa, 2012).   

Í næstu köflum verða reifaðir fram nokkrir áhættuþættir og er þeim skipt í 

tvennt: einstaklings- og fjölskyldu- og umhverfisþætti. En vert er að nefna að þessir 

þættir eru ávallt í samspili, enda eru margar ástæður fyrir því af hverju börn 

tileinka sér óæskilega hegðun (Siegel, 2012). Farið verður yfir kenningar ýmsa 

fræðimanna í afbrotafræði og rannsóknir sem hafa leitt af sér niðurstöður varðandi 

umrædda áhættuþætti.  

3.1 Einstaklingsþættir 

Að fremja afbrot eða sýna andfélagslega hegðun er hægt að útskýra með ýmsum 

hætti, en ekki er til ein skýring sem útskýrir það á fullnægjandi hátt. Þessi hegðun 

er misjöfn og ástæður sem liggja að baki geta verið margar (Siegel, 2012). Oftast 

nær hafa afbrotafræðingar reynt að útskýra afbrot út frá líffræðilegum-, 

félagslegum- og sálfræðilegum þáttum hjá einstaklingi sem spila saman (Siegel, 
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2012). Farið verður yfir helstu þættina sem telja til áhættu hjá börnum 

einstaklingslega séð. Farið verður yfir nokkrar rannsóknir sem styðja hvern 

áhættuþátt fyrir sig og kenningar því til stuðnings.  

3.1.1 Lág greindarvísitala 

Þegar rætt er um áhrif greindarvísitölu á andfélagslega hegðun barna hafa 

rannsóknir sýnt að lág greindarvísitala hjá börnum frá þriggja ára aldri geti spáð um 

þess lags hegðun þegar barn nær unglingsaldri (Farrington og Welsh, 2007). Greind 

er oftast mæld út frá sérstöku greindarvísitöluprófi (e. IQ test), þar sem meðaltalið 

er 100 og staðalfrávikið er 15. Algengt er að einstaklingar mælist með 85 – 115 stig, 

þar sem 85 stig eru tiltölulega lág greindarvísitala og 115 frekar há (Farrington og 

Welsh, 2007). Sálfræðingarnir Hakan Stattin og Ingrid Klackenberg-Larsson (1993) 

gerðu rannsókn á 120 karlmönnum á þrítugsaldri í Stokkhólmi til að skoða áhrif 

greindarvísitölu á afbrotahegðun. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem hefðu verið 

dæmdir fyrir afbrot skoruðu um 88 stig á greindarvísitöluprófi þegar þeir voru um 

þriggja ára aldur, en þeir sem ekki höfðu framið afbrot skoruðu um 101 stig. 

Greindarskortur getur einnig útskýrt hvernig einstaklingurinn skynjar umhverfið sitt 

og vinnur úr upplýsingum. Einstaklingur með lága greindarvísitölu er líklegri til að 

fremja afbrot þar sem hann les aðstæður sínar illa og sér ekki fyrirfram hvaða 

afleiðingar fylgja í kjölfar ákveðins verknað (Mears og Cochran, 2013). 

Hins vegar þarf að taka áhrif greindar á afbrota og andfélagslega hegðun með 

varúð. Greind hefur áhrif á skólagöngu barna og oftast nær gengur þeim börnum 

með tiltölulega lága greindarvísitölu verr í skóla. Margar afbrotafræðikenningar 

hafa haldið því fram að léleg skólaganga leiði til frávikshegðunar barna, vegna þess 

hve skólagangan er sterkt taumhald. Því sterkara sem taumhaldið gagnvart 

samfélaginu og stofnunum þess er, því minni verða líkurnar á frávikshegðun 

(Farrington og Welsh, 2007 : Siegel, 2012). Þessu til stuðnings er hægt að nefna 

kenningu bandaríska afbrotafræðingsins Alberts Cohen um menningarkima 

afbrotaunglinga (e. Deliquent subcultures) í bókinni Delinquent Boys. Þar fjallar 

Cohen um frávikshegðun lágstétta ungmenna í Bandaríkjunum sem fá ekki sömu 

tækifæri til að ná árangri í lífinu á löglegan hátt eins og millistétta ungmennin. Þau 

ungmenni sem tilheyra lágstéttinni hafna því viðmiðum og gildum millistéttarinnar 
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og mynda eigin klíkur. Oftast nær ná þessi ungmenni ekki þeim kröfum sem gerðar 

eru til þeirra í samfélaginu, til að mynda hvað varðar skólanámið. Þau fá ánægju út 

úr því að valda usla og sýna óhlýðni og búa til sín eigin viðmið og gildi sem oftast 

nær eiga við þætti frávikshegðunar, sem klíkurnar samþykkja. Frávikshegðunin 

getur orðið til þess að umrædd ungmenni fremji afbrot síðar meir (Siegel, 2012).   

3.1.2 Skapgerð og samkennd barna 

Skapgerð er það sem einkennir börn frá fæðingu og er með því fyrsta sem mótar 

persónuleika þeirra. Rannsóknir um samband skapgerðar barna og frávikshegðunar 

síðar meir litu dagsins ljós við byrjun 9. áratugar síðustu aldar (Farrington og 

Welsh, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að börn sem hafa slæma skapgerð, til að 

mynda gráta mikið og erfitt er að róa þau niður, um sex mánaða sýna slæma 

hegðun um sex ára aldur og að þau börn séu líklegri til að greinast með 

andfélagslega hegðun af kennurum þeirra síðar meir (Farrington og Welsh, 2007). 

Sama má segja um niðurstöður rannsóknar á vegum Australian Temperment 

Project  (1993) sem gerð var á umræddum áhættuþætti. Niðurstöðurnar voru þær 

að börn sem voru með slæma skapgerð á aldrinum fjögurra til sex mánaða áttu 

það til að sýna ofbeldisfulla hegðun milli sjö og átta ára í meira mæli en önnur börn 

á sama aldri. Það er algengt að foreldrar barna sem glíma við erfitt skap sýna 

börnum sínum minni hlýju og refsa þeim verr. Því getur þessi áhættuþáttur einnig 

verið tilkominn vegna uppeldis barnanna (Farrington og Welsh, 2007).  

Ekki er hægt að fullyrða með vissu að samkennd sé einn áhættuþáttur 

afbrotahegðunar barna, en hann hefur vissulega nokkur áhrif á frávikshegðun 

þeirra síðar meir. Samkennd er skilgreind sem tilfinning sem barn hefur gagnvart 

öðrum. Þessu til stuðnings er hægt að nefna rannsókn bresku afbrotafræðinganna 

David Farrington og Darrik Jolliffe (2005). Við rannsóknina notuðu þeir ákveðinn 

samkenndarskala (e. basic empathy scale) sem innihélt spurningar á borð við: „ég á 

erfitt með að skilja af hverju vinir mínir eru sorgmæddir út í mig?“ og „ég er 

vanalega róleg/ur þegar fólk í kringum mig er hrætt.“ Þessar, ásamt fleiri 

spurningum, voru kannaðar á meðal 720 breskra ungmenna. Niðurstöðurnar voru 

þær að neikvætt samband var á milli lítillar samkenndar og frávikshegðunar 
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ungmenna, það er að lítil samkennd spáði ágætlega til um frávikshegðun þeirra. 

Sum þeirra voru dæmd fyrir afbrot síðar á lífsleiðinni, eða milli tvítugs og þrítugs.  

3.1.3 Hvatvísi barna 

Hvatvísi er einn af aðal þáttum persónuleika barna sem spáir til um andfélagslega 

hegðun þeirra. Hvatvísi er skilgreind sem lítil stjórn á hegðun og inniheldur hugtök 

á borð við ofvirkni, lág sjálfstjórnun, að hugsa lítið um afleiðingar, 

einbeitingarskortur og áhættuhegðun. Rannsókn í Bretlandi var gerð á hvatvísi, 

ofvirkni og einbeitingarskorti átta til níu ára barna og kom í ljós að þessir þættir 

höfðu áhrif á hvort að þau fengu dóm á unglingsaldri eða ekki (Farrington og 

Welsh, 2007). Nokkrar aðrar rannsóknir styðja eftirfarandi niðurstöðu. Meiri líkur 

eru á andfélagslegri hegðun barna ef þessir þættir eru til staðar (Farrington og 

Welsh, 2007). Aðal ástæða fyrir innskriftum barna á Meðferðarstöðina Stuðla árið 

2011 var vegna ofvirknis og athyglisbrests (ADHD) (Barnaverndarstofa, 2012). Því 

mætti fullyrða að hvatvísi, ofvirkni og einbeitingaskortur séu sterkir áhættuþættir.  

3.2 Fjölskyldu- og umhverfisþættir 

Einstaklingar telja oftast að ástæður afbrota sé vegna lélegra uppeldisaðferða 

foreldra, þá sérstaklega að þeir hafi ekki nægan aga og stjórn á börnum sínum. 

Ýmsar rannsóknir styðja þessa algengu ástæðu og fræðimenn telja fjölskylduhagi 

mikilvæga til að spá fyrir um afbrotahegðun barna síðar meir. Því til stuðnings er 

hægt að nefna niðurstöðu rannsóknar hjá félagsráðgjöfunum Carolyn Smith og 

Susan Stern (1997) að börn sem alast upp á heimilum sem einkennast af köldu 

viðmóti, lélegum stuðningi, lélegum uppeldisaðferðum og vanrækslu, séu miklu 

líklegri til þess að sýna andfélagslega hegðun en önnur börn. Helstu 

forvarnarþættir sem foreldrar hafa til að sporna við þess lags hegðun er eftirlit 

með börnum, tengsl þeirra á milli og stuðningur.  

Erfiðar heimilisaðstæður, það er bág efnahagsleg staða, rofin fjölskyldugerð og 

vímu- og áfengisneysla foreldra, eru þættir sem auka líkur á frávikshegðun 

ungmenna. Þá helst hafa rannsóknir bent á mikilvægi tengsla milli foreldra og 

ungmenna. Ungmenni sem eru í góðum tenglsum við foreldra sína eru meðvitaðari 

um væntingar þeirra og vilja því síður valda þeim vonbrigðum með því að sýna 

frávikshegðun (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007). 
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Niðurstaða rannsóknar Margrétar Valdimarsdóttur og Jóns Gunnars Bernburgs 

(2007) styðja þessa algengu áhættuþætti. Niðurstöðurnar voru þær að ölvun 

foreldra og bág efnahagsleg staða hefur marktæk áhrif á afbrotahegðun 

ungmenna. Einnig hafa tengsl foreldra og eftirlit þeirra með ungmennum neikvæð 

áhrif á frávikshegðun þeirra.  

 Eins og fram hefur komið eru margir þættir sem liggja að baki 

andfélagslegrar og afbrotahegðunar hjá börnum. Hér að neðan verður farið yfir 

nokkra áhættuþætti er við kemur fjölskylduhögum og rannsóknir því til stuðnings 

hverju sinni.  

3.2.1 Afbrot í fjölskyldum 

Þau börn sem eiga foreldri sem hefur verið dæmt fyrir afbrot eða eiga eldri systkini 

sem eiga við andfélagslega hegðun að stríða eiga í meiri hættu en önnur börn á að 

mynda með sér andfélagslega hegðun (Smith og Farrington, 2004). 

Til að útskýra þetta nánar fjalla afbrotafræðingarnir Farrington og Welsh 

(2007) um sex ástæður sem liggja að baki áhættuþáttarins. Í fyrsta lagi  heldur 

fjölskyldan uppi ákveðinni frávikshegðun  frá kynslóð til kynslóðar. Þetta getur 

verið vegna fátæktar foreldra, að þau búi í hættulegum hverfum, noti ofbeldisfullar 

uppeldisaðferðir, eigi við vímuefna- eða drykkjuvandamál að stríða og halda úti 

lélegu eftirliti með börnum. Meiri líkur eru á að þau börn þrói með sér 

andfélagslega hegðun og noti sambærilegar uppeldisaðferðirnar á sín eigin börn. 

Önnur útskýring lýtur að því hvernig maka einstaklingar velji sér. Að það fari eftir 

því hvort maki sé í sömu félagslegu stöðu og einstaklingurinn sjálfur. Því velja 

dæmdir einstaklingar oftast nær maka sem hafa þegar verið dæmdir eða glíma við 

andfélagslega hegðun. Með því getur samband þessara einstaklinga getið af sér 

börn sem búa við andfélagslega hegðun foreldra sinna og sum þeirra barna tileinka 

sér slíka hegðun. Þriðja útskýring skoðar samskipti innan fjölskyldunnar. Að eldri 

systkini sem búa við andfélagslega hegðun kenna yngri systkinum svipaða hegðun. 

Algengt er að til að mynda að bræður séu dæmdir fyrir sama verknaðinn. Ekki er 

algengt að dæmdir foreldrar hvetji börn til afbrota, þau fordæma frekar slíkan 

verknað (Farrington og Welsh, 2007).   
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Fyrstu þrjár útskýringarnar eru í anda félagsnámskenningarinnar, að ákveðin 

hegðun sé ekki meðfædd heldur lærist í gegnum samskipti við aðra í samfélaginu, 

svo kallað herminám. Með hermináminu öðlast einstaklingurinn ný viðhorf, 

tilfinningar og hegðun með því að fylgjast með öðrum. Þegar rætt er um 

herminám, þá er sá sem hermt er eftir og fylgst með, kallaður félagsleg fyrirmynd. Í 

gegnum ævina hafa börn og unglingar aðgang að mörgum félagslegum 

fyrirmyndum og fá tækifæri á að læra þúsundir viðbragða (Siegel, 2012). Foreldrar 

eru helstu mótunaraðilar barna og systkini líka, börn eyða miklum tíma með 

þessum mótunaraðilum og því eru þeir félagsleg fyrirmynd sem börnin herma eftir. 

Því mætti segja að ef foreldri eða systkini sýnir andfélagslega hegðun í samskiptum 

eiga yngri börnin það til að tileinka sér slíka hegðun og viðhalda henni til efri ára 

þegar þau sjálf eignast börn (Farrington og Welsh, 2007).    

Fjórða útskýring Farrington og Welsh (2007) lýtur að umhverfisþáttum 

fjölskyldunnar. Ef fjölskyldan býr í slæmu hverfi þar sem viðmið og gildi þess eru 

bágborin og lélegur félagslegur auður ríkir, því meiri líkur eru á frávikshegðun og 

afbrotum. Þessu til stuðnings er vert að nefna kenninguna um félagslega óreiðu (e. 

community theories). Hún á rætur að rekja til Shaw og Mckay sem skrifuðu verkið 

Juvenile Deliquency og Urban Areas árið 1942. Kenningin er byggð á því hvernig 

félagsgerð hverfasamfélags geti haft áhrif á frávik og líðan íbúa. Félagsleg óreiða er 

skilgreind sem skortur hverfasamfélagsins á sameiginlegum gildum og skortur á 

getu til að hafa stjórn á hegðun íbúa með formlegu og óformlegu taumhaldi. 

Félagsleg óreiða er félagsleg samsetning hverfa sem einkennast af bágri félags- og 

efnahagslegri stöðu, tíðum búferlaflutningum, kynþátta- og 

þjóðernismargbreytileika (Shaw og Mckay, 1942). Þessir þættir geta dregið úr 

félagslegum auði í hverfinu, þar sem félagslegt tengslanet milli íbúa og nágranna er 

lítið, sem dregur úr getu þess og samtakamætti til að sporna við afbrotum og/eða 

ofbeldi.   

Fimmta útskýringin er erfðir. Að afbrot séu til staðar í fjölskyldu vegna erfða. 

Ástæður fyrir tengsl milli erfða og afbrota eru af ýmsum toga og ekki til ein ástæða 

sem útskýrir það nægilega vel. Rannsóknir sem gerðar hafa verið síðustu ár hvað 

varðar erfðir og afbrot hafa beinst að börnum afbrotamanna sem hafa verið 
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ættleidd af fólki sem hafa ekki framið glæpi. Niðurstöðurnar sýna að þau börn 

tileinka sér frekar afbrotahegðun en önnur börn kjörforeldranna. Þetta gæti styrkt 

þá kenningu að afbrothegðun sé erfð, en ekki er vitað á hvaða hátt það gerist. Ekki 

hefur verið fundið sérstakt „glæpagen“  sem erfist. Það sem erfist er ekki 

tilhneiging til ákveðinnar frávikshegðunar, heldur hvernig einstaklingurinn bregst 

við tilteknum áreitum í umhverfinu. Sumir erfa skapferliseinkenni, sem getur gert 

þá árasagjarnari og uppstökkari, sem getur haft áhrif á hvort að þeir fremji glæpi 

eður ei. Eins og fram hefur komið er þetta samspil margra þátta og rannsóknir hafa 

ekki sýnt fram á bein tengsl milli erfða og afbrota (Paternoster Bachman, 2001).  

Sjötta og jafnframt síðasta útskýringin er stimplunaráhrifin og byggist á þeim 

kerfum sem eru í kringum fjölskylduna, svo sem lögreglan, dómstólar og 

skólayfirvöld, sem fylgjast grannt með börnum dæmdra foreldra og ómeðvitað 

stimpla þau. Sú stimplun getur haft  áhrif á hvernig þessi börn haga sér. Kennarar 

eiga það til að stimpla barn með andfélagslega hegðun í meira mæli ef þau eiga 

foreldri sem hefur verið dæmt fyrir afbrot en önnur börn (Farrington og Welsh, 

2007).  Stimplunaráhrif geta haft neikvæðar afleiðingar í för með sér, þar sem 

stimplun hefur áhrif á einstaklings sjálfið. Ef einstaklingur er stimplaður vegna 

frávika getur hann byrjað að fara eftir þeim stimpli og myndað sitt eigið sjálf út frá 

því. Því getur stimplun einstaklingsins verið afleiðing félagslegra viðbragða 

almennings (Lemert, 1994). Ef barni er ætlað að sýna andfélagslega hegðun að 

mati kennara vegna fjölskylduaðstæðna getur það tileinkað sér slíka hegðun.   

Það er ljóst að neikvæðar afleiðingar eru fyrir þau börn sem eiga foreldri sem 

hefur verið dæmt fyrir ákveðið afbrot. Mikilvægt er að þau börn og þar með 

fjölskyldan sem heild fái viðeigandi stuðning þegar foreldri afplánar dóm og þegar 

það foreldri kemst aftur út í samfélagið (Íris Eik Ólafsdóttir, 2010).  

3.2.2 Foreldrar og uppeldi 

Eins og fram kom í byrjun kaflans um fjölskylduþætti geta ástæður afbrota verið 

geta foreldra til að ala upp börnin sín. Að þeir einstaklingar sem fremji afbrot hafi 

fengið uppeldi sem einkennist af lítilli stjórn og aga foreldra. Uppeldi foreldra er því 

mikilvægur áhættuþáttur. Svo virðist sem að nánd foreldra og barna og samskipti 

þeirra á milli hafi áhrif á hvort að barn tileinki sér andfélagslega- og/eða 
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afbrotahegðun eður ei (Siegel, 2012).   

  Greint var frá því áður að eftirlit foreldra er sterkur áhættuþáttur. Ef 

foreldrar hafi lélegt eftirlit með börnum sínum hafi það áhrif á hegðun þeirra. 

Rannsóknir hafa sýnt að ef foreldrar vita ekki hvar börnin þeirra eru og sýna því 

lítinn áhuga, aukast líkurnar á því að barn verði dæmt fyrir afbrot á efri árum 

(Siegel, 2012). Hvað varðar nánd foreldra og barna, þá skiptir sköpum hvort að 

foreldri hafi sýnt barni sínu hlýju og elskandi viðmót. Því kaldara sem viðmót 

foreldra er gagnvart barni því meiri verður hættan á að barn tileinki sér ákveðna 

frávikshegðun. Þessar niðurstöður eru í anda tengslakenningar sálfræðingsins John 

Bowblys, að ef barn verður ekki tilfinningalega hænt hlýju og elskandi viðmóti 

umönnunaraðila síns, getur það myndað með sér ákveðna frávikshegðun á efri 

árum (Carlson and Sroufe, 1995).  

Þeir foreldrar sem hafa slæmar uppeldisaðferðir, sem einkennast af líkamlegu 

ofbeldi, getur aukið líkurnar á frávikshegðun barna (Farrington og Welsh, 2007). Í 

ársskýrslu Barnaverndarstofu (2012) eru reifaðar afleiðingar líkamslegs ofbeldis á 

börnum. Um  er að ræða afleiðingar á geðheilsu barna og mögulegan skaða á 

félags- og tilfinningalega virkni á þremur svæðum. Fyrst ber að nefna úthverfan 

vanda í anda andfélagslegrar hegðunar, til að mynda árásargirni. Í öðru lagi er það 

innhverfur vandi, til dæmis depurð og í þriðja lagi vitrænn vandi eins og 

málörðugleiki. Mögulega skaðlegar afleiðingar til langs tíma er allt frá þátttöku í 

ofbeldisglæpum og andfélagslegri hegðun til vímuefnamisnotkunar og 

sjálfsvígstilrauna. Farið verður nánar í næsta kafla um ofbeldi og vanrækslu barna 

sem áhættuþátt.  

3.2.3 Ofbeldi og vanræksla gagnvart börnum 

Fram hefur komið að börn sem eru beitt líkamlegu ofbeldi geti myndað með sér 

andfélagslega hegðun. Sama má segja um þau börn sem hafa verið vanrækt. Joan 

McCord (1983) skoðaði karlmenn sem höfðu verið vanræktir og beittir ofbeldi sem 

börn og komst að því að helmingur þeirra höfðu annað hvort verið dæmdir fyrir 

alvarlega glæpi, urðu alkahólistar, veikir á geði eða dóu fyrir 35 ára aldur. Önnur 

rannsókn sýndi fram á að þau börn sem höfðu orðið fyrir líkamlegu, andlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi eða vanrækslu fyrir 12 ára aldur, sýndu frávikshegðun. Þessar 
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niðurstöður standa eftir þegar búið er að taka tillit til breytanna kyn, aldur, 

efnahagsleg staða og fjölskyldugerð (Smith og Thornberry, 1995). Nokkrar 

kenningar styðja þessar niðurstöður, þá helst félagsnámskenningin. Ronald Symons 

og fleiri (1995) fundu út að algengt er að börn tileinki sér andfélagslega hegðun 

foreldra sinna og læri að nota ofbeldi sem refsingu fyrir sín eigin börn.  

3.2.4 Jafningjáhrif 

Jafningjaáhrif eru talin vera sterkur áhættuþáttur frávikshegðunar barna. Ástæðan 

fyrir því getur verið að börn sem eiga við andfélagslega hegðun að stríða sækjast í 

börn með svipuð vandamál. Að líkur sæki líkan heim. Oftast nær espa þau hvort 

annað upp til að framkvæma verknað sem telst sem frávik (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2004).   

Rannsóknir hérlendis hafa verið gerðar til að skoða áhrif jafningjahóps á ýmsa 

frávikshegðun unglinga, þá sérstaklega er við kemur áfengis- og vímuefnaneyslu.  

Þórólfur Þórlindsson og fleiri (1998) hafa kannað ýmsa þætti sem geta haft áhrif á 

frávikshegðun unglinga. Niðurstöður rannsókna þeirra hafa sýnt fram á að 

meirihluti þeirra sem hafa orðið ölvaðir töldu að vinir væru hlynntir 

áfengisneyslunni. Einnig hefur komið í ljós að því meiri tíma sem unglingur eyðir 

með jafnöldrum sínum og verður nánari þeim, er hann mun líklegri til að neyta 

ýmiskonar vímuefna. Þetta er í samræmi við kenningu Edwin Sutherlands (1991) 

um mikilvægi ólíkra tengsla (e. differntial association). Hann taldi að frávikshegðun 

væri eins og önnur lærð hegðun sem við lærum í samskiptum við annað fólk. Ef 

umhverfi okkar er byggt upp af einstaklingum sem stunda ákveðna frávikshegðun, 

þá er líklegra að við tökum upp þá hegðun, ásamt viðmiðum og gildum hennar.   

 

Áhættuþættirnir sem greint hefur verið frá eru jafn margir og þeir eru misjafnir, en 

engu að síður tengjast þeir á einhvern hátt. Eins og fram hefur komið er ekki einn 

þáttur eða ástæða fyrir því af hverju börn mynda með sér andfélagslega hegðun 

sem hefur skaðlegar afleiðingar fyrir þau sjálf. Þetta er samspil margra þátta sem 

hafa allir einhver áhrif. Þó er mikilvægt að hafa þá í huga til þess að ákvarða 

forvarnir, þeir varpa ljósi á heildarmyndina. Einnig eru þeir mikilvægir þegar unnið 

er með börnum. Úrræði er það sem þau börn þurfa sem eiga við slíka hegðun að 
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glíma. Þau þurfa aðstoð við að vinna bug á vandamálum sínum svo að þau verði 

ekki veigameiri með aldrinum. Í næsta kafla verður greint frá hvaða úrræði á 

vegum Barnaverndarstofu eru til staðar fyrir börn með andfélagslega og/eða 

afbrotahegðun. 
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4 Úrræði 

Þau börn sem eiga við hegðunarvandamál að stríða þurfa á vissum úrræðum að 

halda. Ljóst er að ef ekki er gripið inn í snemma þegar vandamál hafa komið upp 

geta þau orðið alvarlegri og jafnvel orðið til þess að börn þrói með sér ákveðna 

áhættuhegðun. Áhættuhegðun getur orðið til þess að börn festast í heimi áfengis- 

eða vímuefna eða afbrota. Greint var frá ýmsum áhættuþáttum andfélagslegrar og 

afbrotahegðunar barna. Þeir áhættuþættir eru misjafnir og því er um misjöfn 

úrræði að ræða (Farrington og Welsh, 2007). Hvert barn er misjafnt með 

mismunandi bakgrunn. Því þarf að koma til móts við barn þar sem það er statt, 

sem er jafnframt aðalmarkmið félagsráðgjafa sem vinna með skjólstæðingum. 

Félagsráðgjafar gera sér grein fyrir því að hver einstaklingur er misjafn og því þurfa 

nálganir í úrræðum að henta hverjum og einum (Farley, Smith og Boyle, 2008).  Í 

næsta kafla verður farið yfir þau úrræði sem í boði eru á vegum Barnaverndarstofu 

þá helst, þar sem málefni barna eru á þeirra sviði, þá sérstaklega er við kemur 

hegðunarvandkvæðum þeirra.  

4.1 Meðferðarleiðir 

Þegar sótt er um meðferð fyrir barn sem glímir við andfélagslega hegðun er það í 

höndum barnaverndarnefnda. Þær sækja um meðferð til Barnaverndarstofu sem 

tekur ákvörðun samkvæmt barnaverndarlögum hvort meðferðin skuli veitt eður ei. 

Markhópur þeirra meðferða sem í boði eru hjá Barnaverndarstofu eru börn á 

aldrinum 12-18 ára, þó svo að þau geti verið yngri, en það telst sem undantekning. 

Barnaverndarnefndir þurfa að fá samþykki foreldra eða forsjáraðila fyrir meðferð 

en afla þarf samþykkis barns sem hefur náð 15 ára aldri. Það gildir ef meðferðin 

felur í  sér vistun utan heimilis eða ef sótt er um fóstur. Samkvæmt lögum þarf ekki 

að afla samþykkis barns fyrir fjölkerfameðferð (MST), þar sem sú meðferð fer fram 

á heimili fjölskyldunnar (Barnaverndarstofa, 2012). Farið verður yfir þá meðferð 

síðar í ritgerðinni.  

 Ýmsar ástæður liggja að baki þegar sótt er um meðferð á vegum 

Barnaverndarstofu. Ástæðurnar eru til að mynda hegðunarerfiðleikar, afbrot og 

afskipti lögreglu, ofbeldishegðun, heimilisvandi, útigangur, náms- og 

skólaerfiðleikar, áfengis- eða önnur vímuefnaneysla (Barnaverndarstofa, 2012). 
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Vert er að nefna að þessi þættir flokkast jafnframt undir andfélagslega hegðun 

barna eins og fram hefur komið og teljast einnig til áhættuþátta (Farrington og 

Welsh, 2007).  

Mat á meðferð er gert samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga, ef önnur 

stuðningsúrræði hafa ekki skilað árangri eða eru talin ófullnægjandi er 

barnaverndarnefndum skylt að sækja um annars konar meðferð. Vistun á 

meðferðarheimili er jafnframt síðasta úrræðið og verður því að beita fyrst vægustu 

úrræðunum til að gæta hagsmuna barna. Þetta er einnig í samræmi Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Áður en ráðstöfun barns á meðferðarheimili fer fram er þess 

krafist að barn hafi áður hlotið greiningu og meðferð á Stuðlum, sem er 

meðferðarstöð ætluð börnum á aldrinum 12-18 ára. Greint verður frá umræddri 

stöð síðar. Markmiðið með því að greina barn og veita því meðferð er að draga úr 

þjónustuþörf og auka líkur á að barn geti búið heima fyrir (Barnaverndarstofa, 

2012). Að sækja um viðeigandi úrræði til Barnaverndarstofu er hlutverk 

félagsráðgjafa sem vinna í barnavernd. Eins og fram hefur komið er mikilvægt að 

félagsráðgjafi byggi upp traust við foreldri og barn þegar ákvarða þarf viðeigandi 

úrræði. Félagsráðgjafinn þarf að hafa gott upplýsingaflæði og næga kunnáttu á 

þeim úrræðum sem í boði eru. Gott upplýsingaflæði, næmni og samkennd eru 

þættir sem skipta höfuðmáli þegar unnið er með foreldrum og börnum í 

barnaverndarstarfi (Anni G. Haugen, 2012).  

Í byrjun árs 2008 voru rekin sjö meðferðarheimili á grundvelli 

þjónustusamninga við Barnaverndarstofu en í dag eru þau þrjú. Þessi þróun er 

tilkomin vegna fækkunar á umsóknum um vist á meðferðarheimilum og vegna 

innleiðingar MST í ársbyrjun 2008 sem fer fram á heimili barna. Þó svo að 

meðferðarheimilin séu færri nú en áður þá voru meðferðarrýmin fleiri í árslok 2011 

en í ársbyrjun 2008. Sú þróun er liður í þeim breytingum að færa meðferðina yfir á 

heimavöll barns sem glímir við erfiða hegðun (Barnaverndarstofa, 2012). Í næstu 

köflum verður greint frá þeim meðferðum sem fara fram á heimavelli barna og 

sem jafnframt veita fjölskyldum þeirra stuðning og fræðslu.  
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4.1.1 PMT-O Foreldrafærni 

Greint var frá því í áhættuþátta kaflanum að uppeldi foreldra getur haft mikið að 

segja um hvort barn myndi með sér andfélagslega hegðun eður ei. Það getur stafað 

vegna lélegra uppeldisaðferða og/eða lítillar nándar milli foreldra og barna. Einnig 

dregur það úr hættu á frávikshegðun barna ef foreldrar hafa gott eftirlit með þeim 

og því fleiri samverustundir sem barn hefur með foreldri því minni eru líkurnar 

(Siegel, 2012). Barnaverndarstofa heldur úti meðferðinni PMT-O (e. Parent 

Management Training - Oregon) sem er aðferð fyrir foreldra og aðra sem fara með 

uppeldi barna. Meðferðin hefur það markmið að draga úr hegðunarerfiðleikum 

barna og unglinga. Það er mikilvægt að vinna að hegðunarerfiðleikum barna á 

byrjunarstigi svo að þeir verði ekki veigameiri með tímanum. Fram hefur komið að 

hegðunarerfiðleikar geta leitt til andfélagslegrar hegðunar sem síðan getur leitt til 

afbrota eða áfengis- og/eða vímuefnaneyslu. Þeir sem sjá um meðferðina þurfa að 

sækja tveggja ára nám og þurfa að hafa framhaldsnám á háskólastigi til að sækja 

um námið. Námið er þjálfun í því að vinna með foreldra og börn með 

hegðunarerfiðleika (Forgatch og Patterson, 2010). Það væri því tilvalið fyrir 

félagsráðgjafa að sækja um það nám og veita PMTO meðferðina, þar sem þeir læra 

í sínu námi heildarsýnina og þau kerfi samfélagsins sem hafa áhrif á einstaklinginn. 

Fjölskyldan er eitt nærkerfi sem hefur hvað mestu áhrif á afdrif einstaklingsins 

(Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Meðferðin gengur út frá því að barn lærir hegðun í gegnum tengsl sín við aðra, 

sem er í anda félagsnámskenningarinnar sem greint var frá áður. Líffræðilegt 

upplag barns getur gert það að verkum að uppeldið getur verið erfitt og krefjandi. 

Þau börn eru líklegri en önnur að fá neikvæð viðbrögð eða uppgjöf frá foreldrum 

og öðrum í kringum þau. Streituþættir gætu einnig verið til staðar í umhverfi barns, 

til að mynda veikindi, skilnaðir eða fjárhagsáhyggjur. Þeir þættir geta minnkað 

talsvert líkurnar á því að foreldrar bregðist við með viðeigandi hætti. Þetta getur 

leitt af sér vítahring í samskiptum sem hefur í för með sér auknar líkur á 

hegðunarerfiðleikum hjá börnum (Forgatch og Patterson, 2010).    

Foreldrar eru helstu mótunaraðilar barna og því er meðferðin tileinkuð þeim. 

Lögð er áhersla á að foreldrar fái aðstoð við að rjúfa þann vítahring sem hefur 
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myndast. Það er gert með því að kenna þeim að tileinka sér nýjar leiðir í uppeldi. 

Við meðferðina er unnið með ákveðna grunnþætti sem eiga að stuðla að jákvæðari 

hegðun barns sem dregur úr hegðunarvanda þess. Foreldrum er kennt að nota 

kerfisbundna hvatningu, setja mörk, nýta markvisst eftirlit, leysa ágreining og að 

eiga jákvæða samveru með börnunum. Einnig er lögð áhersla á skýr fyrirmæli, 

tilfinningastjórnun, samskiptatækni og tengsl heimila og skóla (Forgatch og 

Patterson, 2010).    

Samanburðarrannsókn var gerð hér á landi til að skoða árangur PMTO. 

Samanburður var gerður á PMTO og annarra úrræða sveitarfélaga hér á landi sem 

ætluð eru börnum með hegðunarerfiðleika og var úrtakið 28 stúlkur og 74 drengir 

á aldrinum 5 – 12 ára. Niðurstöðurnar sýndu að PMTO meðferðin dró frekar úr 

aðlögunarvanda barna en sú þjónusta sem almennt er veitt í sveitarfélögum 

landsins. Börnin sem sóttu PMTO meðferð sýndu einnig minni hegðunarerfiðleika 

og þunglyndiseinkenni og aukna félagsfærni. Einnig sýndu niðurstöður gagnleg 

áhrif PMTO meðferðar á foreldrafærni þeirra mæðra sem sýndu aukin merki 

þunglyndis miðað við samanburðarhópinn. Ef á heildina er litið þá gáfu niðurstöður 

þessarar samanburðarrannsóknar að PMTO sé árangursríkt meðferðarúrræði til að 

fást við hegðunarraskanir barna hér á landi. (Margrét Sigmarsdóttir, DeGarmo, 

Örnólfur Thorlacius, Edda Vikar Guðmundsdóttir og Forgatch, 2012). En vert er að 

staldra við og huga að því hvort úrræði sveitarfélagana séu næg til samanburðar. 

Eru þau það góð og sýna þau nægan árangur þannig að hægt sé að gera 

samanburð eða eru þau almennt að sýna lélegan árangur? Tilgangur ritgerðarinnar 

var einungis að skoða þau úrræði sem Barnaverndarstofa hefur fyrir þennan hóp 

barna, en áhugavert væri að skoða nánar úrræði sveitarfélagana í framtíðinni.  

4.1.2 Fjölkerfameðferð (MST) 

Fjölkerfameðferð (e. Mutlisystemic Therapy, hér eftir MST) er gagnreynd aðferð, 

sem þýðir að margoft hefur verið sýnt fram á góðan árangur við notkun hennar 

(Henggeler, Cunningham, Pickrel, Schoenwald og Brondino, 1996). Til að innleiða 

MST þarf að fylgja ströngum skilyrðum og gæðakröfum við framkvæmd hennar til 

að tryggja meðferðareftirfylgni. Kanna þarf hvort að meðferðin sé framkvæmd á 

sama hátt og í þeim rannsóknum sem hafa sýnt fram á virkni hennar. Í ársbyrjun 
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2008 innleiddi Barnaverndarstofa MST og er markhópur meðferðarinnar börn á 

aldrinum 12-18 ára sem eiga við mikinn og fjölþættan hegðunarvanda  

(Barnaverndarstofa, 2012:  Henggeler og fleiri, 1996).   

En hvað er MST? Hvernig virkar umrædd meðferð og hver er árangur hennar? 

MST er byggð á tveimur kenningum: kerfiskenningu (e. General System Theory) 

Bertalanaffy og vistfræðikenningu (e. Ecological Theory) Bronfenbrenners. 

Kerfiskenningin skoðar tengsl og samspil félagslegra kerfa. Kenningin leitast eftir 

ákveðinni heildarsýn yfir öll þau kerfi sem eru í kringum einstaklinginn til að skilja 

hegðun og samspil hans við umhverfið. Breytingar í einu kerfi geta haft áhrif á 

önnur kerfi og þar af leiðandi getur hegðun einstaklingsins breyst. Því hann hefur 

áhrif á kerfin og kerfin hafa áhrif á hann. Kenning Bronfenbrenners, 

vistfræðikenningin, kafar aðeins dýpra en kerfiskenningin. Hún skoðar ekki 

einungis þau kerfi sem hafa bein áhrif á einstaklinginn, heldur einnig þau kerfi sem 

hafa óbein áhrif á hann. Dæmi um slík kerfi eru vinnuveitendur föður eða stjórn 

skóla. Þau kerfi hafa áhrif á önnur kerfi sem síðar hafa áhrif á einstaklinginn. 

Kenningin lítur því á samfélagið sem náttúru, þar sem ákveðin lífkerfi styðja hvert 

annað og á milli kerfanna er ákveðin víxlverkun (Henggeler og fleiri, 1996).  

Vistfræðikenningin tengist grundvallaratriðum MST líkansins er varðar mat, 

meðferðartækni og hvernig meðferðin fer fram á heimavelli. Hægt er að tengja 

erfitt hegðunarmynstur unglings við þau kerfi sem eru honum næst, til dæmis 

fjölskyldu, vini og skóla. MST meðferðin skoðar alla þessa þætti, uppeldi foreldra, 

hvort unglingur sé í slæmum vinskap og hvernig skólagangan gengur. Meðferðin 

fer því fram þar sem vandamálin eru (Henggeler og fleiri, 1996).    

Við framkvæmd MST er ákveðið meðferðarteymi sem er grunneining þess. 

Teymið samanstendur af þremur til fjórum þerapistum og einum teymistjóra. 

Teymisstjórinn hefur það megin hlutverk að tryggja meðferðarfylgni, handleiðslu 

og starfsþróun þerapista og jafnframt sér hann um samskipti við 

barnaverndarnefndir. Þerapistarnir í MST eru sex sálfræðingar og tveir 

félagsráðgjafar og eru það sálfræðingarnir sem gegna hlutverki teymisstjóra. 

Meðferðin snýr að öllu nærumhverfi barnsins, það er foreldrum, fjölskyldu, 

félagahópi, skóla og tómstundum. Þerapisti innan MST hittir fjölskylduna á heimili 
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hennar nokkrum sinnum í viku og með tímanum verða heimsóknirnar færri. Einnig 

hafa foreldrar þann möguleika á að hringja í þerapista allan sólarhringinn 

(Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, og Cunningham 2009). 

Í MST er unnið út frá sérstökum meðferðarmarkmiðum. Þau markmið snúa 

helst að reglum og eftirliti foreldra, hvatningarkerfum og félagahópi barns. Hvað 

varðar uppeldi foreldra þeirra barna sem eru í MST, þá er reynt að efla hæfni og 

bjargráð þeirra til að takast á við aðsteðjandi vandamál. Það er gert með stuðningi 

stórfjölskyldunnar, tengsl og samráð foreldra og skóla og annarra einstaklinga í 

umhverfi barnsins. Þessar aðgerðir hafa það markmið að draga úr líkum á þyngri 

aðgerðum, til að mynda vistun barns utan heimilis (Barnaverndarstofa, 2012).  

Árangur MST á Íslandi er töluverður samkvæmt Barnaverndarstofu (2012). Um 

250 fjölskyldur hafa tekið þátt í MST meðferðinni frá því árið 2008 og jákvæður 

árangur hefur viðhaldist 18 mánuðum eftir að meðferð er lokið í 70 til 80% tilvika 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a). Árangurinn er metin þegar meðferðinni hefur lokið og 

er kannaður út frá skilgreindum heildarmakmiðum meðferðarinnar með símtölum 

við foreldra, 6, 12 og 18 mánuðum eftir að meðferð hefur lokið. Árið 2011 voru 36 

unglingar vistaðir utan heimilis 12 mánuðum eftir að meðferð lauk, eða um 18%. 

Árangursmælingarnar hafa einnig sýnt góðan árangur á ofbeldishegðun barns, 

virkni þess í skóla eða vinnu, lögregluafskiptum og vímuefnanotkun 

(Barnaverndarstofa, 2012). Ef árangur er skoðaður í öðrum löndum, til að mynda í 

Noregi, þá hafa árangursmælingar sýnt svipaðar niðurstöður og hér á landi. En í 

Svíþjóð hefur MST ekki náð að draga úr andfélagslegri hegðun unglinga og hefur 

ekki dregið úr stofnanavistun þeirra, sem er eitt af markmiðum meðferðarinnar 

(Olsson, 2009). Henggeler og fleiri (2009) telja ástæðuna vera þá að þjónustan þar í 

landi fyrir þennan markhóp er almennt góð og því hefur MST ekki sýnt fram á betri 

árangur en sambærileg meðferðarúrræði þar í landi.  

Þegar sótt er eftir MST meðferð fyrir barn er það barnavernd þess sveitarfélags 

sem fjölskyldan býr í, sem sækir um hana. Síðan ákveður MST teymi 

Barnaverndarstofu og teymisstjórar hvort að umsókn sé samþykkt eður ei. Til að 

ákvarða hvort samþykkja eigi umsóknina fer teymisstjóri ásamt 

barnaverndarstarfsmanni á heimili fjölskyldunnar til að fræða þau um meðferðina 
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og fara yfir þau skilyrði sem að henni fylgja. Í þeirri heimsókn meta fagaðilar 

hegðun barnsins betur og eftir hana er tekin ákvörðun (Barnaverndarstofa, 2012). 

Aðkoma félagsráðgjafans að MST er því í gegnum barnaverndina og einnig í 

gegnum Barnaverndarstofu, þar sem tveir félagsráðgjafar vinna í MST teyminu. 

Félagsráðgjafar í barnavernd koma ekki að vinnunni sjálfri heldur sækja einungis 

um hana til Barnaverndarstofu. Hins vegar er hlutverk  þeirra að útskýra MST 

meðferðina og því þurfa þeir að búa yfir góðri kunnáttu á meðferðinni (Thelma 

Þorbergsdóttir, 2012).  

Thelma Þorbergsdóttir (2012) gerði rannsókn á MST úrræðinu og rannsakaði 

álit félagsráðgjafa á MST meðferðinni. Niðurstöðurnar voru þær að mat 

félagsráðgjafa á MST er mjög misjafnt. Hún tók viðtal við átta félagsráðgjafa sem 

allir töldu að MST myndi nýtast öðrum markhópi betur heldur en þeim sem 

meðferðin beinist að, það er þeirra barna sem glíma við fjölþættan vanda. 

Jafnframt töldu þeir að meðferðin hentaði ekki nægilega vel þeim börnum sem 

glíma við áfengis- og vímuefnavanda. Sá hópur barna hefur verið til umfjöllunar í 

samfélaginu og því virðist sem að úrræði Barnaverndarstofu séu ekki nægilega 

árangursrík fyrir þann hóp. 

Félagsráðgjafar hafa veigamikla þekkingu og þeirra starf grundvallast á 

heildarsýn sem felur í sér að litið er til margra áhrifaþátta í lífi einstaklings. Þeir 

þættir eru til dæmis fjölskyldan, samfélagið og önnur kerfi sem einstaklingurinn er 

partur af, sem er í anda vistfræðikenningarinnar. Félagsráðgjafar hafa einnig 

sérþekkingu innan barnaverndar og eru því sá hópur sem er talinn mikilvægur til að 

þróa ný meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga sem glíma við andfélagslega 

hegðun. Því ættu félagsráðgjafar að geta gegnt starfi teymisstjóra, sem ávallt er 

sálfræðingur. Af niðurstöðum Thelmu að dæma ætti fagleg þekking félagsráðgjafa 

að falla vel að þeim kröfum sem gerðar eru til teymisstjóra.   

4.1.3 ART-þjálfun 

Frá árinu 2008 hafa meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu stuðst við ART-

þjálfun. Hugmyndafræðin á bak við ART-þjálfunina er að reiði, eða árásarhegðun, 

eigi sér ýmsar orsakir. Þau börn sem eiga erfitt með að hemja reiði sína eiga við 

þessa þrjá þætti oftast að etja: slök félagsleg færni, trú á að reiðin sigri allt og 
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slakur siðgæðisþroski. Með því að vinna markvisst með félags- og 

siðgæðisþroskann og reiðina hafa rannsóknir sýnt að hægt er að kenna börnum og 

fullorðnum að temja sér reiðilaus samskipti (Barnaverndarstofa, 2012 : Goldstein, 

Glick og Gibbs, 1998).  

Í þjálfuninni eru fjórir til sex nemendur og metnir eru þættir á borð við atferli, 

félags- og siðferðisþroski. Til að bæta félagsfærnina er nemendum kennd jákvæð 

samskipti í daglegu lífi og unnið kerfisbundið með tiltekin atriði. Þetta er gert með 

umræðum, hlutverkaleikjum og ýmsum öðrum verkefnum. Reiðistjórnunin er lærð 

með því að kenna nemendum að bregðast við ákveðnum árekstrum. Að þeir þekki 

hvað það er sem kveikir reiði þeirra, að vita hvað gerist innra með þeim, hvernig 

þau eru vön að bregðast við og hvaða afleiðingar það hefur. Nemendum er síðar 

kennt að rjúfa ferlið með ýmsum aðferðum og með því að læra nýjar 

samskiptaleiðir. Til að efla siðgæðisþroskann er nemendum kennt að rökræða 

undir stjórn þjálfara út frá sögum sem innihalda siðferðileg álitamál. Sögurnar eru 

annars vegar partur af námsefninu og hins vegar úr reynsluheimi barnanna sjálfra 

(Goldstein, Glick og Gibbs, 1998). 

Rannsókn var gerð í Noregi til að meta árangur ART-þjálfuninnar á 65 

skólabörnum sem áttu við ýmiskonar hegðunarvanda að stríða. 47 börn hlutu ART-

þjálfun en samanburðarhópurinn, 18 börn, hlutu félagslegan- og námslegan 

stuðning sem var veittur í hverjum skóla fyrir sig. Félagslegur vandi var metinn með 

ýmsum mælitækjum fyrir og eftri inngripið þar sem foreldrar, kennarar og börnin 

sjálf voru spurð. Niðurstöðurnar sýndu marktæka framför hjá þeim hópi sem hlaut 

ART-þjálfun, aukna félagsfærni og minni hegðunarvanda, hins vegar sýndi 

samanburðarhópurinn ekki framfarir (Gundersen og Svartdal, 2006). 

4.2 Meðferðarstöðin Stuðlar 

Á Stuðlum fer fram tvenns konar starfsemi. Annars vegar er meðferðardeild þar 

sem fram fer greining og meðferð og hins vegar lokuð deild. Sú deild er fyrir þau 

börn sem þurfa neyðarvistun, en vistunin er að hámarki í 14 daga. Vistunin hefur 

þann tilgang að stöðva óæskilega eða hættulega hegðun barns (Barnaverndarstofa, 

2012 : Stuðlar, e.d.). 
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Meðferðardeildin hefur rými fyrir átta börn í senn. Deildin styðst við skipulagða 

dagskrá og atferlismótandi þrepa- og stigakerfi. Meðferðin er í samræmi við þarfir 

hvers og eins. Eins og fram hefur komið fer fram greining og meðferð á deildinni. 

Það helst í hendur í einstaklings- og fjölskylduviðtölum, sálfræðiathugunum og 

úrvinnslu upplýsinga frá barnaverndarnefndum, fyrri meðferðaraðilum og fleira. 

Meðferðardeildin er eins opin og kostur er og lögð er áhersla á mikilvægi helgar- og 

dagleyfa til að undirbúa útskrift. Þar er reynt á árangur barns heima fyrir og reynt 

er að efla tengsl þess við foreldra og fjölskyldu. Meðan á meðferð stendur sækir 

barn sinn skóla eða vinnu, til að mynda í Fjölsmiðjunni, tómstundarstarf utan 

Stuðla og fleira (Barnaverndarstofa, 2012). 

Lokaða deildin á Stuðlum hefur fimm rými til bráðavistunar. Rýmin eru ætluð 

barnaverndarnefndum til að tryggja öryggi barna vegna alvarlegra 

hegðunarerfiðleika og meintra afbrota á meðan önnur úrræði eru undirbúin. 

Algengast er að börn séu vistuð í tvo til fjóra daga á lokuðu deildinni, en 

meðalvistunartíminn er um sex dagar. Ákveðinn fjöldi barna hafa verið vistuð 

lengur en 14 daga. En samkvæmt reglugerð nr. 271/1995 um meðferðarstöð 

ríkisins fyrir unglinga er barnaverndarnefndum heimilt að vista börn að mesta lagi 

14 daga. Þær vistanir sem hafa staðið lengur voru vegna sérstakra neyðarúrræða. 

Þá hefur ekki tekist að finna barni viðeigandi úrræði. Hins vegar er þá reynt að 

veita barni fjölbreyttari þjónustu innan og utan lokaðrar deildar á meðan vistun 

stendur  yfir (Barnaverndarstofa, 2012).   

Ástæður þess að börn fari í meðferð á Stuðlum eru margvíslegar og eru 

samansettar af hegðunar- og tilfinningavandamálum. Flest þeirra hafa leiðst út í 

áfengis- eða vímuefnaneyslu, ofbeldishegðun eða afbrota og glíma við náms- og 

aðlögunarvanda. Einnig búa sum þeirra við erfiðar heimilisaðstæður, hafa verið 

misnotuð, eru þolendur ofbeldis eða glíma við önnur langvarandi vandamál. Sum 

þeirra hafa fengið þjónustu margra sérfræðinga og stofnanna í gegnum árin. Til að 

greina alvarleika vandkvæða hjá börnum eru greiningarniðurstöður ásamt öðrum 

upplýsingum notaðar. Greiningin er gerð til þess að finna réttu aðstoðina fyrir 

börnin og fjölskyldur þeirra. Greiningarnar eru helst til fimm; ofvirkni og/eða 

athyglisbrestur (ADHD), hegðunarröskun frá barnsaldri, hegðunarröskun frá 



32 

unglingsárum, þunglyndi og kvíðaraskanir. Árið 2011 voru flest þeirra barna sem 

voru á Stuðlum að glíma við ofvirkni og/eða athyglisbrest og næsti flokkurinn þar á 

eftir voru börn með hegðunarraskanir (Barnaverndarstofa, 2012). 

4.3 Styrkt fóstur og meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu 

Barnaverndarstofa hefur ákveðinn verkferil vistunar eða fóstur barna og er þeim 

skipt í fimm stig og á hverju stigi eru gæðastaðlar skilgreindir. Stigin fimm eru; 

almenn umgjörð vistunar og fósturs, ákvörðun og aðdragandi vistunar eða fósturs, 

umsjá barns í vistun eða fóstri, lok vistunar eða fósturs: aðdragandi og eftirfylgd og 

síðasta stigið er rannsóknir og árangursmat. Við hvern staðal eru skilgreind 

viðvörunarmerki, svokölluð rauð ljós, sem segir til um að framkvæmd standist ekki 

gæðakröfuna sem staðallinn lýsir. Eftirlit (rauða ljósið) hefur því það hlutverk að 

tryggja að réttindi barna í vistun eða fóstri sé gætt og að tryggja að árangur náist 

með vistun eða fóstri barns. Meginreglur varðandi vistun barns eða fóstur utan 

heimilis eru til að mynda að barnaverndaryfirvöld skuli aldrei koma barni fyrir í 

vistun eða fóstur nema nauðsyn sé og eftir að öll önnur úrræði hafi verið fullreynd.  

Vistun eða fóstur á einnig að vera í samráði við foreldra og það sé barninu fyrir 

bestu (Barnaverndarstofa, 2011-a).   

Ef litið er til annars stigs verkferilsins varðandi ákvörðun og aðdraganda 

vistunar eða fósturs þá er vert að nefna fjórða staðalinn sem er að barn er aldrei 

komið í vistun að nauðsynjalausu. Þá þarf að gæta þess að barnaverndarnefnd hafi 

fullreynt öll þau almennu úrræði til stuðnings fjölskyldu og barni sem eiga að 

tryggja hagsmuni barnsins áður en til vistunar kemur. Barnaverndarstofa þarf að 

yfirfara áður en kemur til vistunar hvort viðeigandi vægari stuðningsúrræði séu 

fullreynd og röksemdir barnaverndarnefndar fyrir því að vistun þjóni hagsmunum 

barnsins best. Rautt ljós á fjórða staðlinum er að í tölulegum gögnum 

Barnaverndarstofu kemur fram áberandi munur á hlutfallslegri tíðni vistunar milli 

barnaverndarumdæma (Barnaverndarstofa, 2011-a). Því má fullyrða að um 

vandasamt verk er að ræða hvað varðar vistun barna á viðeigandi stofnun. Það þarf 

því að fara yfir það gaumgæfilega hvaða úrræði henta börnum best og hvaða 

árangurs er ætlað.   
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Í næstu undirköflum verður greint frá styrktu fóstri og reifað fram hvaða 

stofnanir á vegum Barnaverndarstofu eru fyrir þau börn sem búa við 

andfélagslega- og/eða afbrotahegðun. Jafnframt verður farið yfir hvernig 

meðferðum á þeim stofnunum er háttað.  

4.3.1 Styrkt fóstur 

Fóstur er þegar sérstakir fósturforeldrar fara með umsjá barns í að minnsta kosti 

þrjá mánuði. Ástæður fyrir fóstri eru margvíslegar, til að mynda hefur foreldri 

afsalað sér forsjá eða umsjá barns til barnaverndarnefndar, kveðinn hafi verið 

úrskurður um heimild til að fóstra barn, foreldrar hafi verið sviptir forsjá, barn hafi 

orðið forsjárlaust vegna andláts forsjáraðila eða barn hafi komið til landsins 

forsjárlaust (Barnaverndarstofa, 2011-b).   

Styrkt fóstur er úrræði á vegum Barnaverndarstofu sem er ætlað börnum sem 

eiga við verulega hegðunarerfiðleika að stríða og uppfylla skilyrði til að fara á 

meðferðarheimili, en það er talið henta þörfum barns betur að fara í fóstur. Styrkt 

fóstur er þegar barn þarf á sérstakri umönnun og þjálfun fósturforeldra í tiltekin 

tíma. Ekki er gert ráð fyrir að styrkt fóstur standi í meira en eitt ár og að barn fari af 

heimilinu að þeim tíma liðnum. Markmiðið með styrktu fóstri er að barn fái 

sérstaka umönnun þannig að það mæti mæti þörfum þess og því er aðstoðað við 

að ná tökum á vandamálum sínum. Þá er fóstrinu ætlað að veita barninu og 

foreldrum þess, þegar það á við, nauðsynlegan stuðning þannig að barn getið snúið 

aftur heim (Barnaverndarstofa, 2011-b). 

4.3.2 Laugaland 

Meðferðarheimilið Laugaland er staðsett í Eyjafjarðarsveit um 15 km frá Akureyri. 

Starfsemin hófst þar í byrjun júní 1997 en í upphafi var heimilið staðsett í Varpholti 

í Hörgárbyggð. Meðferðin á Laugalandi er sérhæft úrræði fyrir unglinga á aldrinum 

13-18 ára sem glíma við fjölþættan hegðunarvanda. Gert er ráð fyrir vistun fyrir sex 

til átta unglinga í einu. Frá árinu 1998 hefur skapast sú hefð að vista einungis 

stelpur á Laugalandi. Sú hefð kom til vegna hve erfiðlega gekk fyrir stúlkur að 

einbeita sér að því að byggja sig upp og styrkja eigin sjálfsmynd búandi meðal 

drengja. Því var ákveðið að gefa þeim rými til þess að ná bata. Sex stúlkur voru 

innritaðar í meðferð á Laugarlandi árið 2013 og þær höfðu allar fengið meðferð og 
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greiningu á meðferðardeild Stuðla og/eða Barna- og unglingageðdeild Landspítala 

áður en þær fóru á Laugaland (Laugaland, 2013)   

Vistunarsamningur er gerður við innskrift unglings og að honum standa 

forsjáraðilar, barnaverndarnefndir, meðferðaraðilar og unglingurinn. Samningurinn 

stendur yfir í eitt ár en árangur meðferðarinnar ræður hversu lengi dvölin verður. 

Markmið meðferðarinnar á Laugarlandi eru ýmiskonar en gengur út á að efla 

sjálfsmynd stúlknanna og að þær temji sér heilbrigt líferni. Einnig er takmarkið að 

þær geti sett sér raunhæf markmið í framförum, námi og samskiptum og læri 

jafnframt leiðir að settum markmiðum. Meðferðin á Laugalandi styðst við fimm-

þrepakerfið. Helsti tilgangur þrepakerfisins er að hvetja börn til að sýna góða 

hegðun og með því fá þau mesta ávinninginn. Neikvæð hegðun hefur í för með sér 

neikvæðar afleiðingar og með því er átt við hlunninda- eða réttindamissi. Því er 

lögð áhersla á að undirstrika jákvæða hegðun og styðja hana með umbun. Kerfið er 

eins og keppni eða leikur við sjálfan sig og til að reyna að ná eins langt og hægt er. 

Þar sem stúlkurnar fá ákveðinn ávinning fyrir góða hegðun og missa hlunnindi eða 

rétt þegar þær sýna neikvæða hegðun (Laugaland, 2013).      

4.3.3 Lækjarbakki 

Starfsemi Lækjarbakka hófst árið 2010 og er staðsett á ríkisjörðinni Geldingalæk á 

Rangárvöllum. Markhópur Lækjarbakka eru unglingar á aldrinum 14-18 ára og er 

meðferðin fyrir bæði kynin. Ástæður vistunar eru í flestum tilfellum 

áhættuhegðun, til að mynda neysla vímuefna, sjálfskaði, ofbeldi og léleg skólasókn 

(Lækjarbakki, 2012).  

Meðferðin á Lækjarbakka hefur það markmið að einstaklingarnir sætti sig við 

dvölina og taki þátt í daglegu starfi heimilisins ásamt því að þeir öðlist jákvæða 

reynslu með öðrum. Einnig er markmiðið að unglingur dragi úr eða hætti neyslu 

vímuefna, að beita ofbeldi og finni leiðir til að sinna námi sínu og menntun. Á 

Lækjarbakka er stuðst við sama fimmþrepakerfi og er við lýði á Laugalandi, þar sem 

einstaklingar byrja á þrepi eitt og færast svo á milli þrepa eftir því hvernig 

meðferðin gengur. Ásamt því er reynt að hafa gott samstarf við fjölskyldur 

unglinganna og stjórnendur heimilisins skipuleggja helgarleyfin í samráði við 

foreldra og forsjáraðila unglinganna. Einnig eru sérstakir samráðsfundir haldnir þar 
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sem rætt er um málefni unglinganna með foreldrum, starfsmönnum 

barnaverndarnefnda, starfsmönnum Lækjarbakka ásamt unglingunum 

(Lækjarbakki, 2012).   

Þeir unglingar sem dveljast á Lækjarbakka fá kennslu frá kennurum 

Grunnskólans á Hellu og fer kennslan fram á Lækjarbakka, nema íþróttakennslan, 

hún fer fram í Þykkvabæ. Sumir þeirra einstaklinga sem eru á framhaldsskólastigi 

hafa verið skráðir í fjarnám við Verkmenntaskólann á Akureyri eða tekið einingar 

hjá Fjölbrautaskóla Suðurlands (Lækjarbakki, 2012).  

4.3.4 Háholt 

Meðferðarheimilið Háholt er í Skagafirði og er einkarekið en starfar undir yfirstjórn 

Barnaverndarstofu með rekstrarsamningi við ríkið. Á Háholti er sérhæfð meðferð 

fyrir börn með alvarlega hegðunarröskun, börn sem eru í vímuefnaneyslu eða 

glíma við alvarlega erfiðleika. Fimm rými eru á Háholti eru fyrir börn á aldrinum 15-

18 ára. Í undantekningartilvikum hafa yngri börn verið vistuð á Háholti. 

Vistunarsamningar eru gerðir til sex mánaða í senn, en fara alfarið eftir því hve vel 

meðferðin gengur. Á Háholti er markmið meðferðarstarfsins einstaklingsbundin og 

fara alfarið eftir vanda hvers barns. Barn fer á sérstakan innskriftarfund með 

foreldrum, forstöðumönnum heimilisins, tilsjónarmanni, barnaverndarfulltrúa og 

sálfræðingi. Á fundinum eru skráð niður almenn markmið fyrir dvölina á Háholti 

(Háholt, 2011).  

Sameiginleg markmið meðferðarinnar eru að auka félagslega færni barnsins, 

draga úr andfélagslegri hegðun þess, styrkja jákvæða eiginleika og hæfileika barns, 

að hjálpa barni að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum, styrkja tengsl þess við 

fjölskyldu og að barn stundi skóla og/eða námskeið að vetri og stundi vinnu á 

sumrin við hæfi. Leiðir að settum markmiðum eru ákveðnir hópfundir, sem haldnir 

eru á hverjum virkum morgni (Háholt, 2011). 

Á Háholti fer fram ART-þjálfun, sem greint var frá hér að ofan, sem er tvisvar í 

viku. Börnin halda utan um sérstaka verkefnabók með tilsjónarmönnum sínum, 

sem þau vinna að með þeirra hjálp. Einnig stendur til boða að sækja AA-fundi, en 

Háholt er í samstarfi við AA-samtökin á Akureyri. Fundirnir eru tvisvar í mánuði 

(Háholt, 2011).  
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4.3.5 Árangur meðferðarheimila 

Rannsókn var gerð árið 2012 til að skoða afdrif barna sem dvöldu á 

meðferðarheimilum Barnaverndarstofu á árunum 2000-2007. Gerð var 

símakönnun og talað var við 293 börn og 332 aðstandendur. Niðurstöðurnar sýndu 

núverandi stöðu þeirra þegar könnuninni lauk. Helstu niðurstöðurnar voru þær að 

skólaganga þessara barna var brotin og menntunarstaðan veik, staða á 

vinnumarkaði var verri en meðal jafningja, þau þáðu opinbera fjárhagsaðstoð 

og/eða örorkubætur í meira mæli en jafnaldrar, fluttu að heiman snemma og 

mynduðu fjölskyldu fyrr en jafnaldrar almennt. Reynsla þessara ungmenna af 

dvölinni á meðferðarheimilunum var almennt jákvæð og meirihluta fannst 

meðferðin hafa hjálpað við að takast á við vanda sem glímt var við. Um tveir þriðju 

þeirra dvöldu áætlaðan meðferðartíma en þriðjungur rauf meðferðina. Hins vegar 

hlaut lítill hluti eða um 23% skipulagða eftirfylgni í kjölfar dvalar, en meirihluti 

þeirra sem fór í eftirmeðferð taldi hana hafa hjálpað sér við að takast á við 

vandann sem þau glímdu við (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2012).  

Sláandi niðurstöður voru hins vegar á meðal drengja, að 41% þeirra hefur setið 

í gæsluvarðahaldi eða fangelsi að lokinni meðferð. Helmingur ungmennanna sótti 

vímuefnameðferð og/eða aðstoð vegna tilfinningalegra erfiðleika eftir að dvöl lauk. 

Það gæti verið vísbending um að þessi ungmenni hafi tekið upp fyrri siði eftir 

meðferð. (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2012).  

Vert er að nefna að á árunum 2000-2007 voru níu meðferðarheimili á vegum 

Barnaverndarstofu, en í dag eru þau einungis þrjú og því væri áhugavert að 

rannsaka nánar afdrif þeirra ungmenna sem hafa dvalið á þeim 

meðferðarheimilum. Ekki er þess krafist að starfsmenn séu með ákveðna menntun 

þegar þeir sækja um starf hjá meðferðarheimilinum, en hins vegar starfa þar 

nokkrir sálfræðingar (Barnaverndarstofa, 2012).  Menntun og þekking 

félagsráðgjafa ætti að nýtast vel í þeirri starfsemi sem fer fram á 

meðferðarheimilunum. Þeir meta vandann út frá einstaklingnum og mæta honum 

þar sem hann er staddur. Heildarsýnin sem félagsráðgafar hafa yfir þau kerfi sem 

eru í kringum einstaklinginn er mikilvæg til að hjálpa einstaklingnum að vinna úr 

sínum vandamálum. Starfsemi meðferðarheimilanna leggur mikið upp úr samstarfi 
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við foreldra og fjölskylduna sem heild með tíðum samráðsfundum. 

Félagsráðgjafinn getur veitt góða upplýsingagjöf, til að mynda útskýringar á 

hlutverki meðferðarheimilanna og verklagi þeirra. Með góðri upplýsingagjöf getur 

hann náð að mynda traust við foreldrana og barn og með traustinu getur hann náð 

að virkja þau til samstarfs, að setja markmið og að finna leiðir til að ná þeim. Eins 

og fram hefur komið gerir félagsráðgjafinn áætlanagerð um stuðningsúrræði fyrir 

barn sem þarf á viðeigandi stuðningi að halda í gegnum barnaverndarstarfið. Því er 

það einnig hans hlutverk að fylgja barninu eftir og meta árangur þess að meðferð 

lokinni, þó svo að hann starfi ekki inn á meðferðarheimilunum (Anni G. Haugen, 

2012).  

4.4 Önnur úrræði 

Þau börn sem búa við heimilisofbeldi og er refsað með líkamlegum hætti eru 

líklegri en önnur börn að mynda með sér andfélagslega hegðun. Ásamt því geta 

afleiðingar komið fram sem líkamlegar, þar sem áfall á borð við heimilisofbeldi 

getur verið skaðlegt heilsu. Þau einkenni geta komið fram mörgum árum eftir að 

ofbeldi hefur átt sér stað. Dæmi um líkamleg einkenni eru veiking ónæmiskerfisins 

(Farrington og Welsh, 2007 : Barnaverndarstofa, 2012).   

Til staðar var sérhæfð þjónusta á vegum Barnaverndarstofu fyrir börn á 

aldrinum 6-17 ára sem höfðu upplifað heimilisofbeldi. Barnaverndarnefndir gátu 

sótt um þjónustuna en nú hefur hún verið lögð niður. Ástæða þess að þjónustan á 

vegum Barnaverndarstofu var lögð niður var vegna lítillar eftirspurnar. Hins vegar 

sækja barnaverndarnefndir um meðferð fyrir börn sem hafa búið við 

heimilisofbeldi til Barnahúss. Barnahús sérhæfir sig í að sinna málefnum þeirra 

barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi en að vísu geta 

barnaverndarnefndir leitað til Barnahúss vegna gruns um annars konar ofbeldi 

gegn börnum (Barnaverndarstofa, e.d.-b). Hins vegar hefur verið reynt að koma því 

í gegn að barnaverndarstarfsmenn fái þjálfun í því að sinna þessum hópi barna 

(Þingskjal 582, 2013). En hvaða afleiðingar hefur heimilisofbeldi í för með sér og 

hvaða úrræði og nálganir henta þeim börnum sem búa við slíkar aðstæður?   

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem búa við heimilisofbeldi geti myndað með sér 

áfallastreituröskun (e. Post Traumatic Stress Disorder, hér eftir ÁSR). Sú röskun 
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þróast oftast í kjölfar þess að einstaklingur verður fyrir alvarlegu áfalli, þar sem lífi 

hans eða velferð er ógnað. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að einstaklingar, einnig 

börn, geti myndað með sér ÁSR þegar stöðugir atburðir, eins og heimilisofbeldi, 

ógnar velferð þeirra eða lífi. ÁSR er sérstaklega rík í börnum sem upplifa umræddar 

heimilisaðstæður þar sem ofbeldið er á hendi einstaklinga sem þau treysta og elska 

(Margolin og Vickerman, 2007).  

Einkenni barna sem búa við heimilisofbeldi og hafa myndað með sér ÁSR eru 

margvísleg. Til að mynda kvíði, þunglyndi, árásarhneigð og einbeitingarskortur. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að líkur eru á að börn myndi með sér ADHD (e. 

Attention-deficit Hyperactivity Disorder) ef þau búa eða hafa búið við 

heimilisofbeldi, sem jafnframt er algengasta ástæða þess að börn fara í meðferð á 

Stuðlum (Barnaverndarstofa, 2012). Einkennin geta verið undanfari mikilla 

erfiðleika hjá börnum, til dæmis geta þau verið erfið í samskiptum og átt í 

erfiðleikum með skólagönguna. Þessi þættir eru jafnframt áhættuþættir 

andfélagslegrar- og afbrotahegðunar eins og fram hefur komið (Farrington og 

Welsh, 2007). Því er unnt að veita þessum börnum viðeigandi meðferð til að 

sporna við meiriháttar vandamálum í framtíðinni. Oftast nær skiptast þessi börn í 

tvær fylkingar, barnið sem vill ekki segja frá  erfiðleikunum heima fyrir og reynir sitt 

besta að koma í veg fyrir að upp komi um ástandið til að hlífa foreldrum sínum. 

Hins vegar er það barnið sem sýnir frávikshegðun, til að mynda í skólanum. Ef upp 

kemst um ástandið þarf að nálgast börnin varlega og spyrja þau út í það með 

auðveldum og opnum spurningum.  Vert er að nefna að foreldrar þessara barna 

þurfa einnig á stuðningi og aðstoð að halda. Þá þarf utanaðkomandi aðstoð, til að 

mynda frá félagsráðgjafa, sem fer yfir stöðu heimilisaðstæðna og framferði 

foreldra. Þetta eru mikilvægar upplýsingar til að finna viðeigandi úrræði (Margolin 

og Vickerman, 2007).   

Sú meðferð sem hefur sýnt fram á árangur hjá börnum sem búa við eða hafa 

upplifað heimilisofbeldi er hugræn atferlismeðferð (e. Cognitive Behavioral 

Therapy). Hún er einnig aðalmeðferðin gegn áfallastreituröskun (Cohen, 

Mannarino, Zhitova og Capone, 2003).  Aaron Beck þróaði hugræna 

atferlismeðferð og hennar megin markmið er að breyta hugsunum sem koma upp 
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hjá einstaklingum þegar þeir finna fyrir kvíða, reiði, streitu eða depurð. Þessar 

hugsanir verða til þess að einstaklingar bregðast illa við ýmsum áreitum í 

umhverfinu og geta sýnt hegðun sem ekki er talin æskileg, til að mynda að 

bregðast við áreiti með ofbeldi. Með hugrænni atferlismeðferð er reynt að hjálpa 

einstaklingum að skilja tilfinningar og hugsanir á bak við hegðun. Einstaklingum er 

kennt að hugsa hlutina á jákvæðan hátt ásamt því að notast er við aðferðir til að 

bæta félagsfærni til að breyta hegðun þeirra til hins betra. Í lok meðferðar er 

aðalmarkmiðið að einstaklingarnir geti notað þessar nýju aðferðir í daglegu lífi 

(Cohen og fleiri, 2003).   

Greint var frá því áður að jafningjar barna geta ýtt undir andfélagslega- og/eða 

afbrotahegðun þeirra. Oftast nær sækja börn sem glíma við slíka hegðun í önnur 

börn með svipaðan vanda. Einnig kom fram að börn eiga það til að fremja slæman 

verknað með öðrum til 17 ára aldurs, eftir þann aldur fara einstaklingar að fremja 

glæpi einir (Farrington og Welsh, 2007).  Jafnframt var greint frá íslenskri rannsókn 

sem skoðaði ýmsa frávikshegðun unglinga og niðurstöðurnar voru þær að 

meirihluti unglinga sem eiga vini sem stunda ákveðna frávikshegðun, til að mynda 

að reykja og neyta áfengis, eru líklegri til að gera slíkt hið sama (Þórólfur 

Þórlindsson og fleiri, 1998).  

Sú leið sem hefur reynst árangursríkust til að draga úr áhrifum jafningja og 

jafnframt til að hjálpa börnum að bægja sér frá öðrum sem stunda andfélagslega 

hegðun er að hafa eldri leiðsögumann. Sá leiðsögumaður eyðir tilteknum tíma með 

barni sem glímir við erfiða hegðun og hjálpar því að læra mun á réttu og röngu og 

kennir því að láta undan slæmri hegðun. Hann umbunar síðan jákvæðri hegðun 

með tilteknum hætti. Einnig hjálpar hann barni við nám eftir skóla (Farrington og 

Welsh, 2007). 

4.5 Sakhæf ungmenni 

Barnaverndarlögin 80/2002 hafa það megin markmið að hafa verndandi áhrif á 

börn, hvort sem þau eru sakhæf eða ósakhæf. Lögin ná til barna til 18 ára aldurs, 

en samkvæmt almennum hegningarlögum geta börn á aldrinum 15-18 ára verið 

sakhæf. Það þýðir að þau þurfa að bera ábyrgð á gjörðum sínum og hægt er að 

gera þeim refsingu (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999). Ef barn fremur 
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refsiverðan verknað er hægt að beita öðrum refsiúrræðum en fangelsisrefsingu. 

Þau úrræði eru til að mynda að skilorðsbinda dóma, beita sáttarmiðlun og 

ákærufrestun. Í almennum hegningarlögum kemur fram í 56. gr. og 57. gr. að 

heimilt er að fresta útgáfu ákæru, ákvörðun um refsingu eða fullnustu refsingar. 

Frestun er háð ýmsum skilyrðum, til dæmis að aðili gerist ekki sekur um nýtt brot á 

skilorðstímanum. Viðkomandi getur einnig sætt umsjón og eftirliti, þarf að fara 

eftir fyrirmælum um dvalarstaði, menntun og vinnu, hvernig tómstundum skuli 

varið og að viðkomandi neyti ekki vímuefna. Ef umræddum skilyrðum er beitt getur 

ákærufrestunin virkað sem vænlegt og öflugt úrræði. Eftirlit er í höndum 

Fangelsismálastofnunar samkvæmt 66. gr. laga um fullnustu refsingar og sjá 

félagsráðgjafar sem starfa hjá Fangelsismálastofnun um framkvæmd þess (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  

Í 37.gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að börn eigi ekki að 

þurfa að afplána dóm á meðal fullorðinna. Samkvæmt frumvarpi til laga um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram að ekki þurfi að 

breyta lögum á þann hátt að barn á aldrinum 15-18 ára eigi að afplána á 

meðferðarstofnum Barnaverndarstofu, heldur skuli samkomulag milli 

Barnaverndarstofu og Fangelsismálastofnun haldast (Þingskjal 155, 2012-2013). 

Samkomulagið hefur verið í gildi frá 1999 að börn sem eru yngri en 18 ára fái að 

afplána á meðferðarheimili. Sum þeirra barna hafa ekki farið eftir reglum 

umræddra meðferðarheimila og hafa því verið send í fangelsi og þurft að afplána 

dóm sinn þar. Árið 2010 var eitt ungmenni á aldrinum 15-18 ára dæmt til 

fangelsisvistunar, tvö árið 2009 og fjögur árið 2008 (Íris Eik Ólafsdóttir, 2012).  

Samfélagsleg umræða hefur verið síðustu misseri varðandi það hvernig eigi að 

koma til móts við skilmála Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, að barn skuli ekki 

afplána með fullorðnum. Umræðan hefur verið sú að meðferðarheimilið Háholt 

eigi að taka á móti sakhæfum börnum sem eru 15 til 18 ára og að starfsemin eigi 

að vera í samræmi við þann hóp (Steinunn Bergmann, munnleg heimild, 30.03.14). 

Svo virðist að skiptar skoðanir séu á því hvort að Háholt sé í raun besti kosturinn og 

sumir telja að þessi möguleiki sé einungis til bráðabirgða. Gallar þess að hafa 

meðferðarheimili fyrir sakhæf ungmenni á Háholti eru taldir vera vegna skorts á 
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þjónustu í nærumhverfinu og sumir telja því betri kost að hafa meðferðina á 

höfuðborgarsvæðinu (Þórður Snær Júlíusson, 2014).  

Þjónustusamningurinn milli Háholts og Barnaverndarstofu rann út við árslok 

2012 og Barnaverndarstofa tók þá ákvörðun að framlengja ekki samningnum. Bragi 

Guðbrandsson forstjóri Barnaverndarstofu sagði ástæðuna vera skort á eftirspurn 

eftir rýmum á Háholti. Hins vegar tók Eygló Harðardóttir sem fer með félags- og 

húsnæðismál ákvörðun um að gera nýjan samning við Háholt. Það var liður í þeirri 

áæltun að velja tiltekna stofnun á vegum Barnaverndarstofu til að sjá um meðferð 

fyrir sakhæf ungmenni (Þórður Snær Júlíusson, 2014). En vert er að nefna að ekki 

hefur þessi ákvörðun verið tekin og því mun tíminn leiða í ljós hvernig starfsemin á 

Háholti verður og hvernig komið verður til móts við skilmála Barnasáttmálans.   

 

Ljóst er að grípa þarf til ýmissa úrræða til að koma til móts við þau börn sem glíma 

við andfélagslega- og/eða afbrotahegðun. Ýmis úrræði eru til staðar fyrir þann hóp 

og samkvæmt ársskýrslum meðferðarheimila er aðalmarkmiðið að hafa 

meðferðina einstaklingsbundna, þar sem komið er til móts við barn þar sem það er 

statt. Hins vegar þarf að finna viðeigandi úrræði sem einskorðast við sakhæf 

ungmenni til að koma til móts við skilmála Barnasáttmálans og fyrir þau börn með 

fjölþættan vanda.  

Í næsta kafla verður farið yfir hlutverk réttarfélagsráðgjafans varðandi þennan 

málaflokk, hvar hann starfar og hvernig hann vinnur að málefnum þessara barna.  
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5 Réttarfélagsráðgjöf 

Skilgreiningar á réttarfélagsráðgjöf eru margvíslegar, en á heildina litið er 

skilgreiningin sú að þetta er sá partur af  félagsráðgjöfinni sem snýr að lagalegum 

vandamálum tengdum afbrotamönnum og öðrum í samfélaginu (Roberts og 

Springer, 2007). Hér á landi er boðið upp á diplómanám á meistarastigi í 

réttarfélagsráðgjöf. Námið er fjölbreytt og snýr að vinnu með föngum, fjölskyldum 

þeirra sem og brotaþolum, ungum afbrotamönnum og ósakhæfum föngum, sem 

vistaðir eru á Réttargeðdeild Kleppsspítala. Einnig koma réttarfélagsráðgjafar að 

málum barna fyrir dómi og þeir koma einnig að forjár- og umgengnismálum, 

sáttameðferð og forvörnum. Markmið námsins er að nemendur geti komið til móts 

við þá þörf sem virðist ríkja um sérþekkingu og færni innan sviðsins og að þeir geti 

mætt sértækum þörfum sem skjólstæðingar réttarkerfisins hafa. Einnig er 

markmiðið að efla þverfaglegt samstarf innan fangelsis- og dómskerfis og við 

velferðarþjónustu. Jafnframt er markmiðið með náminu að efla þá faglegu 

þjónustu sem fyrir er, úrræði og rannsóknir í réttarfélagsráðgjöf (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). 

Eins og fram kom áður hafa börn á aldrinum 15-18 ára þurft að afplána í 

fangelsum hér á landi. Ef barn þarf að afplána í fangelsi þarf að leggja áherslu á 

faglega og skipulagða þjónustu með mannúðarsjónarmið að leiðarljósi. 

Félagsráðgjafi tekur innkomuviðtal við barn og markmiðið er meðal annars að 

draga úr óvissu á afplánunartíma, meta andlega og líkamlega líðan, huga að 

fjölskylduþörfum og tengslaneti, kanna húsnæðis- og fjárhagsstöðu og meta vilja til 

náms, vinnu og meðferðarþörf (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

Stuðningi félagsráðgjafa við fanga á afplánunartímanum, þar á meðal ungra 

fanga, má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi þarf að efla félagslegt stuðningskerfi fangans, 

því oft er tengslanet við fjölskyldu og vini bágborið. Barn þarf því yfirleitt aðstoð 

við að efla þann stuðning sem er þegar til staðar og mynda jafnvel ný 

stuðningskerfi með það hefur ekki nýtt sér. Það getur minnkað líkur á að barn 

brjóti af sér síðar og einnig dregið úr neikvæðum langtímaáhrifum fangavistunar. Í 

öðru lagi þarf að efla lífsleikni og færni sem hjálpar þeim að efla eigin bjargráð 

gegn neikvæðum uppákomum og slæmum áreitum í umhverfinu síðar meir. 
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Félagsráðgjafar veita þennan umræddan stuðning í formi einstaklingsviðtala og 

þeir bjóða einnig upp á námskeið þar sem farið er yfir þætti á borð við félagslega 

heilsu, daglega virkni, tengsl við aðra, fjármálalæsi og aðferðir við lausn vandamála 

(Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Í þriðja lagi þarf að aðstoða börn 

í fangelsi við að setja sér markmið og efla sjálfsákvörðun (e. self-determination) í 

eigin lífi. Félagsráðgjafar sem starfa hjá Fangelsismálastofnun fræða fanga um 

mikilvægi þess að hafa stjórn á þeim þáttum sem þeir geta haft áhrif á þrátt fyrir að 

vera í fangelsi. Félagsráðgjafar hafa einnig það markmið að gera meðferðaráætlun 

með ungum föngum samkvæmt 17. gr. laga um fullnustu refsinga. Með því að gera 

áætlun fá þeir aðstoð við að finna sér viðeigandi og viðráðanleg viðfangsefni og 

markmið sem eru innan reglna fangelsisins (Íris Eik Ólafsdóttir, 2012).  

Þegar barn síðan losnar úr fangelsi þarf að vera til staðar áframhaldandi 

stuðningur og samfella í þjónustu. Félagsráðgjafi heldur því áfram að veita börnum 

stuðning þar til dómur er fullnustaður (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 

2010). Samkvæmt barnaverndarlögum hefur barnavernd heimild til að ákveða með 

samþykki unglings að ráðstafanir sem eru gerðar haldist eftir að það er orðið 18 

ára, allt til 20 ára aldurs (Íris Eik Ólafsdóttir, 2012). 
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6 Lokaorð

Tilgangur ritgerðarinnar var að svara tveimur rannsóknarspurningum: hvaða 

áhættuþættir liggja að baki andfélagslegri og afbrotahegðun barna og hvaða 

úrræði Barnaverndarstofa hefur fyrir þau börn sem falla undir þessa skilgreiningu. 

Áhættuþættirnir geta verið margskonar, enda misjafnar ástæður fyrir því af hverju 

barn tileinkar sér slíka hegðun og það samspil sem ríkir á milli þessara þátta. 

Áhættuþættirnir eru tvenns konar. Það er frá einstaklingssjónarmiði og fjölskyldu- 

og umhverfissjónarmiði. Einstaklingsáhættuþættir eru lág greindarvísitala, 

skapgerð, samkennd og hvatvísi. Hvatvísi er einn helsti áhættuþátturinn, það er 

ofvirkni og athyglisbrestur og því til stuðnings er hægt að nefna að helsta ástæðan 

fyrir innlögn barna á Stuðla er vegna ofvirknis og athyglisbrestar. Fjölskyldu- og 

umhverfisáhættuþættirnir eru uppeldi og hegðun foreldra, heimilisofbeldi og 

jafningjaáhrif.  

Barnaverndarstofa telur mikilvægt að greina börn fyrst til að finna viðeigandi 

úrræði og að beita vægustu úrræðum áður en gripið er til róttækari aðgerða. 

Greint var frá áður hvernig verkferill barnaverndarnefndar er þegar vista á barn 

utan heimilis eða í fóstur. Nefndirnar þurfa að rökstyðja vel hvers vegna það 

úrræði hentar barninu best og hvernig það þjóni hagsmunum þess. Vert er að 

nefna að tölfræðin hefur sýnt að sumar barnaverndarnefndir eru gjarnari en aðrar 

að vista barn utan heimilis eða að senda það í fóstur. Sú birtingamynd vekur áhuga 

og sýnir ef til vill að ósamræmi ríkir á milli barnaverndarnefnda hvað þetta varðar. 

Þegar barnavernd þarf að finna viðeigandi úrræði fyrir barn er það oftast í 

höndum félagsráðgjafa að gera ákveðna áætlanagerð og útskýra fyrir foreldri og 

barni  það úrræði sem hentar barninu sem best. Félagsráðgjafinn þarf að veita 

góða upplýsingagjöf um úrræðið og ná góðri samvinnu við foreldri, barn og aðra 

sem að málinu koma. Það gerir hann með því að sýna samkennd, næmni og 

virðingu án þess að dæma. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar og börn telja að 

samband milli þeirra og félagsráðgjafans sé mikilvægt til að draga úr óöryggi þeirra. 

Því er hægt að fullyrða að hlutverk félagsráðgjafans í barnaverndarmálum er mjög 

mikilvægt.  
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Úrræði Barnaverndarstofu sem reifuð eru í ritgerðinni hafa sýnt fram á ágætis 

árangur og þá sérstaklega þau úrræði sem eru á heimavelli barna. Enda hefur það 

verið þróunin hjá Barnaverndarstofu að fækka meðferðarheimilum og nýta þau 

úrræði sem fara fram þar sem vandi barnanna er. Ef vitnað er í rannsóknina sem 

gerð var til að skoða afdrif ungmenna sem dvöldu á meðferðarheimilum 

Barnaverndarstofu frá árinu 2000 til 2007 þá sýna niðustöðurnar að helmingur 

þeirra sótti vímuefnameðferð og/eða aðstoð vegna tilfinningalegra erfiðleika eftir 

að dvöl lauk. Sum þeirra stóðu verr en jafnaldrar þeirra hvað varðar ýmsa þætti, til 

að mynda á vinnumarkaði. Þetta telst sem frekar slæm niðurstaða og ef til vill 

ábending um að þessi ungmenni hafi tekið upp fyrri siði eftir að dvölinni lauk. Hins 

vegar er vert að nefna að þau voru ánægð meðan á henni stóð. Svo virðist sem að 

þau hafi fengið litla eftirfylgni eftir að dvölinni lauk og af því að dæma er hún ef til 

vill mikilvæg til að koma í veg fyrir að þau taki upp fyrri siði.  

Það vantar hins vegar sérhæfðari meðferð fyrir ungmenni með fjölþættan 

vanda, það er hegðunarerfiðleika og vímuefnaneyslu. Félagsráðgjafar sem vinna í 

MST teymi telja að úrræðið henti ekki þeim hópi ungmenna. Þessi hópur hefur 

verið mikið til umfjöllunar og svo virðist sem að vitundarvakning hafi orðið um 

vanda hans. Því er nauðsynlegt að grípa til aðgerða og finna viðeigandi úrræði sem 

hafa sýnt fram á árangur. Það þarf einnig að ákveða hvar vista eigi sakhæf 

ungmenni sem þurfa að afplána sína dóma. Í umræðunni hefur verið bent á að 

meðferðarheimilið Háholt eigi að einskorða starfsemi sína við þann hóp, en ekki 

hafa framkvæmdirnar litið dagsins ljós. Þetta er liður í þeim aðgerðum að koma til 

móts við skilmála Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, að barn eigi ekki að afplána 

dóm meðal fullorðina. 

Faglegu þekkingu félagsráðgjafa er hægt að nýta á mörgum sviðum. Hvað 

varðar þau úrræði sem reifuð eru í ritgerðinni þá er aðkoma þeirra þá helst í 

gegnum vinnslu barnaverndarmála og í MST-meðferðinni. Réttarfélagsráðgjafinn 

sinnir einnig mikilvægu starfi með sakhæfum ungmennum. Hins vegar væri eflaust 

hægt að nýta þekkingu félagsráðgjafans í öllum þessum úrræðum betur. Eins og 

fram hefur komið geta verið ýmsar ástæður fyrir því af hverju barn tileinkar sér 

andfélagslega og/eða afbrotahegðun, hvort sem það er uppeldi foreldra eða 
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skapgerð barnsins, þá er ávallt um samspil að ræða. Félagsráðgjafinn býr yfir þeirri 

kunnáttu að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur og komast að rót 

vandans með heildarsýnina að leiðarljósi. Með heildarsýninni skoðar hann öll þau 

kerfi sem eru í kringum einstaklinginn og hvernig þau kerfi hafa áhrif á hann, til að 

mynda fjölskyldan.  

Þarfir þessara barna eru misjafnar og ástæðurnar fyrir þeim eru það einnig. 

Það að barn glími við andfélagslega hegðun getu aukið líkurnar á að það fremji 

afbrot síðar meir. Því þarf að greina vanda þeirra barna sem glíma við umrædda 

hegðun sem fyrst og vinna markvisst með þeim til að draga úr hegðuninni. Öll börn 

eiga skilið að lifa og dafna ágætlega í samfélaginu og því er nauðsynlegt að veita 

þeim og foreldrum þeirra þau úrræði sem þau þurfa. Áhugavert væri að rannsaka 

þessi úrræði nánar og þá sérstaklega árangur meðferðarheimilanna á vegum 

Barnaverndarstofu sem starfrækt eru í dag. 
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Nafn höfundar
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