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Útdráttur 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvers vegna fjölskylduheimili 

Reykjavíkurbogar voru sett á laggirnar á sjöunda áratug 20. aldar og hver 

hugmyndafræðin var að baki þessu tiltekna barnaverndarúrræði. Einnig er ætlunin að 

varpa ljósi á tilgang fjölskylduheimilanna og form. Ritgerðin er fræðileg samantekt að 

meginuppistöðu og efni hennar er tengt við kenningar og fræði félagsráðgjafarinnar. Til 

að átta sig á þeirri gerjun sem átti sér stað í félagslegri þjónustu Reykjavíkurborgar og 

þróun í barnaverndarmálum á tilteknu tímabili voru skoðaðar ársskýrslur, bókanir og 

fleiri gögn á Borgarskjalasafni Reykjavíkur. Tekin voru viðtöl við fólk sem þekkti vel til 

fjölskylduheimila, hvert á sínu sviði, til þess að fá skýrari mynd af úrræðinu. 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að á þeim tíma sem fjölskylduheimilin voru sett á 

laggirnar stóðu barnaverndaryfirvöld í Reykjavík frammi fyrir nýjum áskorunum við að 

vista börn sem gátu ekki búið hjá foreldrum sínum. Ný þekking á þörfum barna og 

hugmyndafræðin um heimilisleg barnaverndarúrræði barst til landsins á þessum árum. 

Ný viðhorf til barnaverndarmála má meðal annars rekja til félagsráðgjafa sem voru að 

koma heim úr námi um 1960. Breytt viðhorf til uppeldisaðferða kallaði á ný vinnubrögð í 

félagslegri þjónustu Reykjavíkurborgar. Upp úr þessum hugmyndum er fyrsta 

fjölskylduheimilið af fjórum stofnað í Skála við Kaplaskjólsveg árið 1965. 

Fjölskylduheimilin áttu að vera fyrir börn sem ekki hentaði að vera vistuð á 

einkaheimilum. Hugmyndin var að heimilin ættu að vera rekin eins og „venjuleg“ heimili 

þar sem byggju hjón með börn. Starfsemi fjölskylduheimila lauk í upprunalegri mynd 

árið 1991. 

  

Efnisorð: Fjölskylduheimili, Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, Barnavernd 

Reykjavíkur, Félagsráðgjöf 
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Formáli 

Ritgerðin er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Undirrituð hefur haft áhuga á fjölskylduheimilum um árabil þar sem ég 

hef starfað sem forstöðumaður fjölskylduheimilis síðastliðin 13 ár. Aðeins er rekið eitt 

fjölskylduheimili í dag og er það á Ásvallagötu 14. Þess má geta að núverandi form á 

fjölskylduheimilinu er ekki það sama og lagt var upp með 1969 þegar það var sett á 

laggirnar.  

Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum, Láru Björnsdóttur, félagsráðgjafa MA 

og aðjúnkt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, fyrir gott samstarf, fagmannlega 

leiðsögn og gagnlegar ábendingar.  

Bestu þakkir fá: Anni G. Haugen, félagsráðgjafi MA og lektor við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands, fyrir gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf, og Aðalbjörg Valberg, Áshildur 

Emilsdóttir og Sigrún Óskarsdóttir fyrir hvatningu og gagnlegar upplýsingar.  

Einnig færi ég viðmælendum mínum, Anni G. Haugen, Kristjönu Gíselu 

Herbertsdóttur og Sveini H. Ragnarssyni, bestu þakkir fyrir viðtölin. Fyrir yfirlestur 

ritgerðarinnar vil ég þakka Finni Friðrikssyni fyrir veitta aðstoð. Að lokum vil ég þakka 

fjölskyldu minni innilega fyrir þolinmæði og stuðning í náminu.  
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1  Inngangur  

Fjölskyldan er ein grunnstoða mannlegs samfélags og hafa aðstæður hennar verið með 

ýmsum hætti í aldanna rás. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á fjölskyldum sýna að þær 

eru afar mikilvægur þáttur í lífi einstaklinga á uppvaxtarárum þeirra (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001).  

Félagsráðgjöf byggist á fræðilegum grunni sem leggur meðal annars áherslu á 

mikilvægi góðra fjölskyldutengsla og þess að hlúa að innviðum fjölskyldunnar og velferð 

barna. Samkvæmt kenningum fræðigreinarinnar hefur fjölskyldan áhrif á félagsmótun 

og félagsleg tengsl barna. Góð uppeldisskilyrði barna og sterk fjölskyldutengsl hafa mikið 

um það að segja hvernig börnum farnast í lífinu (Walsh og Harrigan, 2003). Í ritgerðinni 

verður viðfangsefni hennar sett í samhengi við fjölskyldukenningar og fræði 

félagsráðgjafarinnar og starfsvettvang félagsráðgjafa.  

Lengi vel var Ísland hefðbundið bændasamfélag og búsetu- og atvinnuhættir 

landsmanna tóku litlum breytingum í áranna rás. Það var ekki fyrr en seint á 19. öld að 

þéttbýlismyndun fór að setja mark sitt á þjóðfélagsgerðina sem átti eftir að hafa veruleg 

áhrif á stærð og gerð fjölskyldunnar. Formgerðarbreyting fjölskyldunnar sem átti sér 

stað á 19. og 20. öld fólst meðal annars í því að börn ólust ekki lengur upp innan 

stórfjölskyldunnar eins og verið hafði. Þjóðfélagslegt hlutverk fjölskyldunnar tók einnig 

breytingum á þessum tíma (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997b).  

Breyttir þjóðfélagshættir og þéttbýlismyndun á Íslandi á 20. öld höfðu það í för með 

sér að ýmis félagsleg vandamál fóru að gera vart við sig í auknum mæli. Í kjölfarið varð 

aukin þörf fyrir félagslega aðstoð í samfélaginu. Með setningu barnaverndarlaga nr. 

43/1932 urðu þáttaskil í íslenskri barnaverndarsögu. Þá voru í fyrsta skipti sett lög sem 

fjölluðu eingöngu um barnavernd og í kjölfarið var Barnavernd Reykjavíkur stofnuð. 

Félagsleg þjónusta í Reykjavík var í mótun á þessum árum og fór framfærsluskrifstofa 

með málaflokkinn og síðar skrifstofa félags- og framfærslumála (Sveinn H. Ragnarsson, 

2000).  
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 Á sjöunda áratugnum varð hins vegar bylting í félagslegri þjónustu í Reykjavík. Með 

nýrri skipan félagsmála var félagsmálaráð Reykjavíkurborgar sett á stofn og 

Félagsmálastofnun Reykjavíkur skipulögð og stofnsett á næstu misserum 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1968; Sveinn H. Ragnarsson, 2000). Markmiðið 

með breyttum áherslum innan félagslegrar þjónustu var að hverfa frá beinni 

„framfærslu“ og stuðla þess í stað að félagslegri þjónustu (Þórir Kr. Þórðarson, 1967). 

Með nýrri skipan félagsmála var lögð áhersla á heimilissjónarmið, fjölskylduvernd, 

endurhæfingu og fyrirbyggjandi starf í málefnum fjölskyldna (Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar, 1968). Endurskipulagning á barnaverndarstarfi Reykjavíkur var hluti 

af nýrri skipan félagsmála Reykjavíkurborgar árið 1967. Í vistunarmálum barna og 

unglinga var lögð áhersla á að hverfa frá stofnanavistun og koma í staðinn upp úrræðum 

sem hefðu heimilislegra yfirbragð (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1968).  

Í kjölfarið var aukinn þungi settur í að setja á laggirnar ný barnaverndarúrræði eins 

og fjölskylduheimili. Hér verður leitast við að svara spurningum um upphaf þeirra og 

þróun. Hver var hugmyndarfæðin að baki fjölskylduheimilunum? Hvaðan kom hún og af 

hverju voru þau sett á laggirnar? Fyrir hvaða börn voru fjölskylduheimilin hugsuð? Hver 

voru fyrstu heimilin og hvernig var fyrirkomulag þeirra?  

Til þess að leita svara við þessum spurningum verður farið stuttlega í þróun íslensks 

samfélags og hvernig félagsmál í Reykjavík hafa breyst í kjölfar samfélagsbreytinga. Enn 

fremur er skoðað hvernig hugmyndir manna um uppeldislegar aðstæður barna og 

unglinga hafa breyst í tímans rás. Fjallað er um vistun barna í úrræðum sem rekin hafa 

verið af einstaklingum, félagasamtökum, ríki og sveitarfélögum.   

Tekið var viðtal við Svein H. Ragnarsson, sem gengdi starfi félagsmálastjóra í 

Reykjavík frá 1962 og allar götur til 1994. Viðtalið var tekið í þeim tilgangi að fara yfir 

þróun félagsmála í Reykjavík og fá skýrari mynd af tilurð fjölskylduheimila og 

hugmyndafræðinni að baki slíkum heimilum sem rekin hafa verið af Reykjavíkurborg. 

Einnig var tekið viðtal við Kristjönu Gíselu Herbertsdóttur, sem veitti einu af fyrstu 

fjölskylduheimilunum forstöðu. Rakin er stuttlega saga hvers fjölskylduheimilis fyrir sig. 

Fjallað er um upphaf félagsráðgjafar í félagslegri þjónustu í Reykjavík. Til að fá betri sýn 

á starfsemi fjölskylduheimila var tekið viðtal við Anni G. Haugen félagsráðgjafa. Hún 

starfaði hjá Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar og var fyrsti félagsráðgjafinn sem 
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veitti fjölskylduheimilunum faglega ráðgjöf og var tengiliður við þau af hálfu 

Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar. Að lokum verður farið yfir helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar og umræður þeim tengdar.  
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2 Fræðileg þekking  

Í kaflanum eru dregin saman helstu fræðilegu sjónarhorn sem tengjast efni 

ritgerðarinnar og mismunandi nálganir útskýrðar. Til að byrja með eru hugtökin 

fjölskylda og heildarsýn skilgreind, en því næst er fjallað um fjölskyldukenningu (e. 

family theory) og að lokum er gerð grein fyrir kerfiskenningu (e. Systems Theory).  

 

2.1 Skilgreining á fjölskyldu 

Eitt mikilvægasta umfjöllunarefni fræðimanna innan félagsráðgjafar eru málefni 

fjölskyldunnar. Það ætti ekki að koma á óvart því langflestir tengjast fjölskyldum á 

einhvern hátt eða hafa gert það á einhverjum tímapunkti í lífinu. Í störfum sínum vinna 

félagsráðgjafar oft náið með einstaklingum og fjölskyldum við að greiða úr vandamálum 

sem koma upp (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Í gegnum tíðina hefur talsvert verið skrifað og fjallað um hugtakið „fjölskylda“ á 

ólíkan hátt. Það var reyndar ekki fyrr en í lok 20. aldar að hugtakið fór að verða vinsælt 

viðfangsefni margra samfélagsfræðinga (Sigrún Júlíusdótir, 2001). Fjölskyldan er af 

mörgum fræðimönnum talin vera ein mikilvægasta stofnun samfélagsins og þörfin fyrir 

það að tilheyra fjölskyldu hefur lengst af fylgt mannkyninu (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  

Kjarnafjölskyldan sem oft hefur verið er talað um samanstendur af karli, konu og 

einu til tveimur börnum þeirra. Þetta form hefur kannski ekki breyst svo mikið í hugum 

fólks þrátt fyrir ólík menningarsvæði og mismunandi hugmyndir fólks á hverjum tíma 

(Sigrún Júlíusdótir, 2001). Formgerð fjölskyldunnar og félagslegt hlutverk hennar hefur 

aftur á móti tekið breytingum (Sigrún Júlíusdótir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Margbreytileiki fjölskyldunnar gerir það að verkum að fræðimenn eiga erfitt með að 

setja fram einfalda skilgreiningu á hugtakinu fjölskylda. Hvernig sem fjölskyldan er 

skilgreind líta flestir á hana sem ákveðna festu eða umgjörð í lífi einstaklingsins sem 

verndar persónuleg tilfinningabönd í lagalegum, efnahagslegum og siðferðilegum 

skilningi. Fræðimenn hafa sammælst um að ekki sé rétt að fjalla um eðli og form 

samskipta sem eitthvað endanlegt. Enn fremur að fjölskyldan sé ófyrirsjáanlegt og 
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óstöðugt fyrirbæri sem tekur breytingum, meðal annars eftir þeim fjölbreytileika sem 

ríkir í samfélaginu á hverjum tíma (Sigrún Júlíusdótir, 2001).  

Flölskyldutengsl eru í mörgum tilfellum óljós og ólík. Það má segja að fjölskyldur séu 

nánast jafn ólíkar og þær eru margar, það fer einungis eftir því hver á í hlut. Reynt hefur 

verið að greina hugtakið út frá sögulegum og efnahagslegum þáttum án þess að það skili 

einhlítri skýringu (Sigrún Júlíusdótir, 2001).  

Áhugavert er að skoða tölfræðilega skilgreiningu Hagstofu Íslands á kjarnafjölskyldu 

en þar segir:  

Til kjarnafjölskyldna teljast öll hjón og börn þeirra 15 ára og yngri og einhleypir 

karlar og konur, sem búa með börnum 15 ára og yngri svo og þau börn. Börn 16 ára 

og eldri, sem búa með foreldrum sínum, teljast ekki til kjarnafjölskyldu og sama 

gildir um einhleypa, sem búa með börnum sínum 16 ára og eldri (Hagstofa 
Íslands, 2007). 

Það vekur athygli að samkvæmt Hagstofu telst sambúðarfólk ekki til fjölskyldu.  

Hugtakið fjölskylda er skilgreint í íslenskri orðabók með þeim hætti að foreldrar og 

börn þeirra, húsráðendur og afkomendur þeirra auk systkina og skylduliðs þeirra teljist 

til fjölskyldu (Árni Böðvarsson, 1994).  

Landsnefnd um Ár fjölskyldunnar 1994 notaðist við eftirfarandi skilgreiningu þegar 

fjallað var um hugtakið fjölskylda. Þar er skilgreiningin mun víðari en það sem hefur 

komið fram hér að framan:  

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur ásamt barni eða 

börnum (þeirra). Þeir eru skuldbundnir hver öðrum í siðferðilegri gagnkvæmri 

hollustu (Ingibjörg Broddadóttir, 1994). 

Flest fjölskylduform geta fallið undir þessa skilgreiningu þar sem hún gerir ráð fyrir 

miklum breytileika (Sigrún Júlíusdótir, 2001). Samkvæmt bandarískri skilgreiningu 

Newman og Grauerholz ætti að líta svo á að „tveir eða fleiri einstaklingar sem tengdir 

eru blóðböndum, hjónabandi eða ættleiðingu og stofna til heimilis teljist til fjölskyldu“ 

(Newman og Grauerholz, 2002).  

Félagsráðgjöfin hefur aftur á móti tekið sér leyfi til að skilgreina hugtakið nokkuð 

vítt: „eða að allir þeir einstaklingar sem búa saman geta talið sig til fjölskyldu burt séð 

frá hefðbundnu formi“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 
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Hvernig svo sem fjölskylda verður til er algengasta formið að stofnað sé til 

hjónabands eða sambúðar og svo kemur til fæðing barna eða ættleiðing, en flestir 

fæðast og deyja innan sömu fjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Í flestum samfélögum hefur það ákveðið lagalegt gildi fyrir fólk að vera hluti af 

fjölskyldu hvað varðar ýmis samfélags- og heilbrigðismál. Þá hvíla einnig ákveðnar 

skyldur á fjölskyldum. Foreldrum ber til dæmis að gegna ákveðnum uppeldisskyldum 

gagnvart börnum sínum. Þeir þurfa að sjá þeim fyrir helstu nauðsynjum, fæða þau og 

klæða og sýna þeim umhyggju og virðingu og sjá til þess að þau verði virkir 

þjóðfélagsþegnar (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Newman og Grauerholz, 2002). 

Fjölskylduformið mótast af því hvernig samfélagið er hverju sinni. Íslenskt samfélag 

hefur tekið miklum breytingum og þróast frá því þegar stórfjölskyldan samanstóð af 

þremur til fjórum kynslóðum sem sá um flestar þarfir einstaklingsins. Með breyttu 

samfélagi hafa nýir uppeldis- og félagsmótunaraðilar, svo sem leik- og grunnskólar, tekið 

við hefðbundnum hlutverkum stórfjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Ráði 

foreldrar ekki við að tryggja uppeldisskilyrði barna sinna ber viðkomandi sveitarfélagi að 

veita fjölskyldu lögboðna þjónustu (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).   

Rannsóknir á fjölskyldum sýna að fjölskyldan er einn mikilvægasti þáttur í lífi 

einstaklings á uppvaxtarárum hans. Fjölskyldan hefur áhrif á félagsmótun og félagsleg 

tengsl viðkomandi, sem og á tengsl við aðra nákomna ættingja. Það hefur einnig komið í 

ljós að allir stærri atburðir, eins og þegar það bætist nýr einstaklingur í fjölskylduna eða 

einhver yfirgefur fjölskylduna, hafa tilfinningaleg áhrif á hana. Talið er að mikið þurfi að 

ganga á innan fjölskldu til þess að fjölskyldutengslin rofni (Carter  og  McGoldrick,  

2005).  

2.2 Heildarsýn 

Félagsráðgjöf er sérhæft fag og fræðigrein og starfa félagsráðgjafar út frá fjölmörgum og 

ólíkum kenningum og vinnuaðferðum. Tilgangurinn er ávallt að stuðla að jákvæðum 

breytingum og aukinni virkni fólks með það að markmiði að bæta lífsgæði þess (Farley, 

Smith og Boyle, 2006).  

Umfram allt er heildarsýn hin hugmyndafræðilega nálgun og faglegi kjarni í 

vinnuaðferðum félagsráðgjafa. Með heildarsýn að leiðarljósi lítur fagmaður ávallt á 
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einstaklinginn út frá sálfélagslegum þáttum, fjölskyldu og fjölskyldusögu, félagslegri 

stöðu, menningu og samfélagslegum áhrifaþáttum sem mögulega hafa áhrif á 

viðkomandi. Lögð er áhersla á að skoða samspil einstaklinga við umhverfið og ólík kerfi 

og samskipti mismunandi kerfa (Lára Björnsdóttir, 2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2004).  

Heildarsýn félagsráðgjafa felst í að horfa á einstaklinginn út frá sérstöðu hans og 

setja aðstæður viðkomandi í samhengi við aðstæður hans og félagslegt umhverfi. 

Félagsráðgjafi býr sér til mynd af veruleika viðkomandi, tengslum hans við aðra 

einstaklinga og stofnanir, og stöðu hans í samfélaginu. Með því móti reynir 

félagsráðgjafinn að skilja samhengi aðstæðna viðkomandi og hvaða áhrif þau hafa á 

hann. Með heildarsýn félagsráðgjafa að leiðarljósi og þekkingu hans á fræðilegum 

kenningum um mannelga hegðun og reynslu í starfi á hann að geta greint vanda 

viðkomandi. Í kjölfarið ætti félagsráðgjafi að eiga auðveldara með að átta sig á því 

hvernig einstaklingurinn getur haft áhrif á umhverfi sitt og öfugt. Með því að nálgast 

viðfangsefnið út frá heildarsýn á félagsráðgjafi auðveldara með að koma auga á 

sameiginlega hagsmuni og stöðu einstaklinga og fjölskyldna. Heildarsýn félagsráðgjafa 

felst einnig í því að þekkja úrræði og þá þjónustu sem stendur viðkomandi til boða í 

samfélaginu (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Fræðigreinin félagsráðgjöf gengur ekki eingöngu út frá heildarsýn í starfsháttum 

heldur einnig í rannsóknum og þekkingarsköpun (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur 

Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006).  

2.3 Fjölskyldukenningar 

Þróun fræðigreina eins og félagsráðgjafar byggist ekki hvað síst upp á rannsóknum í 

eigin fræðigrein og öðrum vísindum. Kenningar eru grundvallaratriði í vísindum og með 

þeim er setningum raðað niður á rökrænan hátt til að hugtökin skiljist betur og 

samhengi þeirra verði ljósara. Samkvæmt viðurkenndri kenningu segir hún fyrir um hvað 

muni gerast ef tilteknar aðstæður eru fyrir hendi (Garðar Gíslason, 2000).  

Þegar litið er á hugmyndafræði fjölskylduheimila út frá kenningarlegu sjónarhorni 

liggur beinast við að tengja viðfangsefnið við fjölskyldukenningar (e. family system 

theory) þar sem slíkar kenningar byggja á því að fjölskyldan sé kjarninn í lífi flestra 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Walsh og Harrigan, 2003).  



16 

Fjölskyldukenningar hafa lagt áherslu á fjölskylduna í gegnum margar kynslóðir og 

samkvæmt henni hafa góð uppeldisskilyrði í lífi barna og sterk fjölskyldutengsl 

forspárgildi um það hvernig börnum farnast í lífinu (Walsh og Harrigan, 2003).   

Margar fjölskyldukenningar hafa sýnt fram á mikilvægi þess að hlúa að innviðum 

fjölskyldunnar og velferð barna. Verði fjölskylda fyrir áföllum eða öðru sem veldur 

ójafnvægi er mikilvægt að jafnvægi komist aftur á daglegt líf fjölskyldunnar sem fyrst 

(Walsh og Harrigan, 2003).  

Þegar líf einstaklingsins er skoðað út frá fjölskyldukenningum er lögð áhersla á að 

skoða tengsl hans við fjölskyldumeðlimi, sem og tilfinningar og samskipti innan 

fjölskyldunnar og hvaða áhrif þau hafa á lífsgæði hennar . Fjölskyldulíf er talið heilbrigt 

þegar meðlimir fjölskyldunnar koma jafnvægi á samveru og aðskilnað og þegar þeir ná 

að stjórna tilfinningum sínum á viðeigandi hátt (Walsh og Harrigan, 2003). Með tilkomu 

fjölskyldukenninga og niðurstaðna úr rannsóknum sem sýna fram á mikilvægi góðra 

fjölskyldutengsla hefur hlutverk fjölskyldunnar og mikilvægi góðra samskipta innan 

hennar fengið aukið vægi í umræðunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Breytingar á samfélögum hafa haft það í för með sér að opinberar stofnanir gegna 

orðið stærra hlutverki í lífi einstaklingsins en áður þekktist. Þrátt fyrir það gegnir 

fjölskyldan veigamiklu hlutverki í lífi hverrar manneskju. Fjölskyldan er ákveðinn 

félagsmótunaraðili og veitir einstaklingnum öryggi, umhyggju og vernd. Innan 

fjölskyldunnar myndar einstaklingurinn sín fyrstu félagslegu tengsl. Viðkomandi lærir að 

tjá tilfinningar sínar og tileinka sér viðmið og gildi menningar samfélags síns (Walsh og 

Harrigan, 2003).  

Fjölskyldur geta leitað sér hjálpar vegna ófullnægjandi samskiptahátta og standa 

ýmis meðferðarúrræði til boða. Fjölskyldumiðaðri félagsráðgjöf er oft beitt í slíkum 

meðferðum og hefur sú hugmyndafræði að miklu leyti verið byggð á 

fjölskyldukenningum. Félagsráðgöfin hefur lagt ríka áherslu á að slíkum aðferðum sé 

beitt þegar því verður við komið (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

2.4 Kerfiskenningar 

Einstaklingurinn verður fyrir áhrifum frá umhverfi sínu og á í flestum tilfellum í 

samskiptum við fleiri en fjölskylduna á lífsleiðinni. Þar af leiðandi er viðfangsefnið tengt 

við kerfiskenningar (e. Systems Theory). Fjölskyldukenningar og kerfiskenningar eiga það 
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sameiginlegt að þær ganga út frá því að fjölskyldan sé ávallt til staðar í lífi einstaklinga 

og að hver og einn tengist á einhvern hátt ákveðnum kerfum (Walsh og Harrigan, 2003).  

Kerfiskenningar eru fjölskyldumiðaðar og samræmast hugmyndafræði 

heildarsýnarinnar. Samkvæmt heildarsýn og kerfiskenningum verður einstaklingur fyrir 

áhrifum frá fjölmörgum kerfum sem hann er hluti af og því mikilvægt að nálgast 

viðfangsefnið út frá mannlegu kerfi hans. Kerfiskenningar eru aðeins hluti af kenningum 

félagsráðgjafarinnar en þær komu fram á áttunda áratug síðustu aldar og hafa haft 

umtalsverð áhrif innan félagsráðgjafarinnar, sér í lagi á fjölskyldukenningar (Sigrún 

Júlíusdótir, 2001).  

Kerfiskenningar eru félagsfræðileg nálgun sem lítur á líf einstaklingsins og umhverfi 

hans sem flókið samspil og krefst þess að viðfangsefnið sé unnið út frá ákveðnu kerfi 

(Farley, Smith og Boyle, 2006). Upphaflega kerfiskenningin (e. General Systems Theory) 

er kennd við líffræðinginn Ludwig von Bertalanffy sem vildi sýna fram á að allar lífverur 

tilheyrðu ákveðnum kerfum. Útskýring Bertalanffy á kerfiskenningunni er að margir 

hlutar mynda eina heild eða eitt kerfi og að þessi kerfi hafi gagnvirk áhrif hvert á annað 

(Farley, Smith og Boyle, 2006). Kerfiskenningin (e. Systems Theory) líkir félagslegu kerfi 

einstaklingsins við líkama mannsins sem samansettur er úr líffærum og hvert líffæri 

samsett úr mörgum litlum frumum. Félagsráðgjöfin hefur yfirfært hugmyndir 

kerfiskenningarinnar yfir á félagslega kerfið (e. social systems). Samkvæmt því er 

fjölskyldan samtvinnuð félagslegum kerfum og hver og einn einstaklingur er hluti af 

einhvers konar kerfi, til að mynda samfélagi, menningu og fjölskyldu (Walsh og Harrigan, 

2003).  

Kerfiskenningarnar eru mikið notaðar innan greinarinnar sér í lagi vegna þess að 

þær byggja á því að vandi einstaklingsins sé skoðaður í samhengi við umhverfi hans og 

samspili við kerfin sem hann tilheyrir. Kerfiskenningar eiga það sameiginlegt með 

fjölskyldukenningum að líta svo á að það sé ekki hægt að hjálpa einstaklingi nema í 

tengslum við þau mannlegu kerfi sem hann er hluti af og að fjölskyldan sé eitt af þeim 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Kerfi einstaklingsins geta verið allt frá fjölskyldu hans og upp í 

stofnanir (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Kerfiskenningar taka til einstaklingsins, tengsla hans við fjölskyldu, félagslegs 

veruleika viðkomandi og umhverfis hans í víðu samhengi. Samkvæmt kerfiskenningum 
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eru áhrif utanaðkomandi félagslegra þátta á viðkomandi skoðaðir með áherslu á 

umhverfið en síður út frá einstaklingnum sjálfum. Kerfiskenningar ná yfir einstaklinginn 

og umhverfi hans og er beitt í þeim tilgangi að átta sig á samspili viðkomandi og 

umhverfis. Þegar jafnvægi er á milli kerfa í lífi einstaklingsins aukast lífsgæði hans og 

hann nær meiri árangri í lífinu (Beckett og Taylor, 2010). Kerfiskenningar hafa einna 

helst fengið á sig gagnrýni vegna þess að þær gera ráð fyrir því að einstaklingurinn geti 

ekki verið utan einhvers kerfis (Payne, 2005).  

Í kerfiskenningum er talað um að kerfi einstaklingsins, eins og fjölskylda, vinir, skóli 

og atvinna, móti viðkomandi sem félagsveru og að samfélagið hafi meiri áhrif á hann í 

nútímasamfélagi en áður var. Samfélagsleg aðstoð er eitt af þeim kerfum sem 

einstaklingurinn er hluti af og opinberum stofnunum samfélagsins ber skylda til að veita 

þegnunum aðstoð við að greiða úr vandamálum sínum (Walsh og Harrigan, 2003).  

Með kerfiskenningum er einstaklingurinn skoðaður út frá utanaðkomandi 

félagslegum þáttum og samspili þeirra, og þeim áhrifum sem þeir hafa á einstaklinginn, 

en ekki út frá einstaklingnum sjálfum og hegðun hans. Kerfiskenningar ganga út á að til 

þess að hægt sé að hjálpa einstaklingi og skilja hann þurfi félagsráðgjafinn að vera í 

sambandi við það kerfi sem einstaklingurinn er hluti af. Fjölskyldan er eitt af 

mikilvægustu kerfunum sem einstaklingur tengist og hefur oftast nær mikil áhrif á hann 

(Payne, 2005).  

Rannsóknir á fjölskyldum sýna að fjölskyldan sem kerfi hefur ákveðnar reglur og að 

hver fjölskyldumeðlimur hefur ákveðin hlutverk sem auðvelda samskipti innan hennar. 

Samskipti og mynstur sem fólk í fjölskyldum á sín í milli í gegnum tíðina verður í flestum 

tilfellum til þess að það myndast órjúfanleg tengsl sem endast alla ævi (Carter og 

McGoldrick, 2005).  

Breytt samfélagsgerð hefur haft það í för með sér að einstaklingurinn er hluti af fleiri 

kerfum sem snerta hann á félagslegan hátt heldur en áður þekktist. Fjölskyldan var eina 

kerfið sem gat sinnt þessum hlutverkum sem nú hafa mörg hver færst til stofnana. 

Fagmenn hafa tekið við sumum þessarra hlutverka sem þýðir að fjölskylda í samfélagi 

nútímans þarf að kljást við margar ólíkar stofnanir sem hefur þau áhrif að lífið verður 

flókið og oft torskilið fyrir einstaklingana (Payne, 2005).  
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3 Samfélagsleg umbrot 

Í kaflanum verða þjóðfélagsbreytingar sem áttu sér stað á Íslandi á 19. og 20. öld raktar í 

stuttu máli og hvernig skyldum samfélagsins við þá sem ekki gátu séð sér og sínum 

farborða var háttað. Fjallað verður um breytta skipan félagsmála í Reykjavík, upphaf 

formlegs barnaverndarstarfs og ný viðhorf og þróun í vistunarmálum barna og 

ungmenna.  

3.1 Þjóðfélagsbreytingar á 19. og 20. öld 

Fram til 1860 var Ísland hefðbundið bændasamfélag og þorri þjóðarinnar bjó í sveitum 

landsins. Búsetu- og atvinnuhættir landsmanna höfðu þá tekið litlum breytingum frá 

upphafi byggðar og flestir höfðu atvinnu af landbúnaði. Bændur sem bjuggu við 

sjávarsíðuna gátu reyndar drýgt tekjurnar að einhverju leyti með sjósókn (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson, 1997b).  

Þéttbýlismyndun fór ekki að setja mark sitt á þjóðfélagsgerðina fyrr en seint á 19. 

öld. Aðeins 3% landsmanna bjuggu í bæjum og þorpum árið 1860 en það hlutfall var 

komið upp í 12% árið 1890. Eftir aldamótin varð þróunin ör og rúmlega 50% landsmanna 

bjuggu í þéttbýli árið 1930. Mesta fjölgunin var í Reykjavík en þar bjuggu aðeins 307 

manns árið 1801 en 11. 900 árið 1910. Milli áranna 1900 og 1932 fjölgaði Reykvíkingum 

það ört að þeir fóru úr því að vera 7,4% landsmanna árið 1900 í að vera 27,4% þeirra 

árið 1932 (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993).  

Þjóðfélagsbreytingarnar sem áttu sér stað um aldamótin 1900 höfðu veruleg áhrif á 

stærð og gerð fjölskyldunnar. Um aldir hafði hefðbundið fjölskyldulíf einkennst af því að 

börn ólust upp í stórfjölskyldu og algengt var að þrjár kynslóðir byggju saman. 

Fólksflutningar voru fátíðir á milli landshluta og fólk átti oft í góðu sambandi við 

nágranna sína og fjölskyldu sem hlupu undir bagga ef svo bar undir (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson, 1997b).  

Formgerðarbreyting fjölskyldunnar var reyndar ekki eina breytingin sem hún varð 

fyrir á þessu tímabili heldur breyttist einning þjóðfélagslegt hlutverk hennar og staða. 

Fjölskyldan varð í auknum mæli neyslueining í stað þess að vera fyrst og fremst 
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framleiðslueining eins og verið hafði. Erlendar fjölskyldurannsóknir hafa sýnt að 

nýsköpun þjóðfélagsþátta sem áttu sér stað á 19. öld hafi ekki aðeins haft áhrif á 

formgerð og efnahagslegt hlutverk fjölskyldunnar heldur hafi tilfinningalegt hlutverk 

hennar líka breyst. Sagnfræðingar sem hafa skoðað hlutverk fjölskyldunnar telja t.a.m. 

að með breyttum samfélagsháttum hafi nýjar kröfur verið gerðar til uppeldis og 

umönnunar barna (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997b).  

Í byrun 19. Aldar, þegar iðnbyltingin var að ryða sér til rúms í Evrópu, áttu sér stað 

umfangsmiklar félagslegar breytingar og umrót í samfélögum sem höfðu verið svo til 

óbreytt í margar aldir. Í fyrsta skipti í sögunni einkenndist íslenskt samfélag af stöðugum 

breytingum og var ekki lengur einsleitt bændasamfélag. Breyttir atvinnuhættir hérlendis 

fólust fyrst og fremst í tæknilegum nýjungum í sjávarútvegi. Nýjar iðngreinar og 

tækninýjungar breyttu félagslegum og efnahagslegum aðstæðum fólks. Í kjölfarið 

skapaðist samkeppni um vinnuafl milli sveita og bæja sem þá voru að myndast. Fram að 

þeim tíma hafði fyrirkomulag á opinberu framfærslukerfi, eins og fátækralöggjöfinni, 

verið hagstætt bændasamfélaginu og tryggt því ódýrt vinnuafl. Bændasamfélagið reyndi 

að sporna við vexti byggðar við sjávarsíðuna því breyttir atvinnuhættir kölluðu eftir 

auknu vinnuafli. Það hafði það í för með sér að vinnufólk og öreigar reyndu að komast í 

frjálsræðið í þéttbýlinu í von um meira frelsi og betra líf. Hugmyndir bændasamfélagsins 

um þéttbýlismyndun einkenndust meðal annars af ótta þess við að lýðurinn hópaðist 

saman í sollinum í borginni og að það hefði alvarlegar afleiðingar í för með sér (Gísli 

Ágúst Gunnlaugsson, 1997c).  

 Á síðasta áratug nítjándu aldar og fram eftir þeirri tuttugustu var talsvert skrifað um 

slæmar aðstæður barna og unglinga í þéttbýli sem var að myndast og þá sér í lagi í 

Reykjavík. Mjög fljótlega var farið að kasta fram hugmyndum um uppeldisstofnanir fyrir 

börn (Sveinn H. Ragnarsson, 2000). Í tímaritinu Menntamál sem kom út 1948 er fjallað 

um starfsskilyrði barnaverndar Reykjavíkur sem hafði verið stofnuð 1932. Þar lýsir 

greinarhöfundur, Ármann Halldórsson, áhyggjum sínum af barnaverndarmálum í 

Reykjavík eftir að hafa lesið skýrslu um störf barnaverndar. Lausnina telur Ármann vera 

fólgna í því að koma á fót nýjum stofnunum sem hafi það hlutverk að annast uppeldi á 

börnum og unglingum í afbrotum og öðrum vanda. Þrátt fyrir að hann geti tekið undir 

þær gagnrýnisraddir að stofnanir séu ekki alls kostar besta úrræðið verði að grípa til 
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aðgerða og hann segir: „...mér er jafnljóst, að dvöl í þeim er þessum ungmennum 

stórum hollari en þau séu látin óáreitt stunda þjófnað, lauslæti, slæpingshátt og leggja 

líf sitt þannig í rústir í nútíð og framtíð.“ (Ármann Halldórsson, 1948, bls. 26-28).  

Flestum börnum sem barnaverndarnefnd Reykjavíkur taldi sig þurfa að koma fyrir á 

árunum 1936–1937 var fundinn samastaður úti í sveit (Barnaverndarráð Íslands, 1940–

1942).  

3.2 Ábyrgð sveitarfélaga  

Fyrr á öldum var það fyrst og fremst ættin sem stóð undir framfærsluskyldu 

fjölskyldunnar á Íslandi. Ef hún stóð ekki undir framfærslunni voru það fyrst og fremst 

hrepparnir sem tóku við. Eins höfðu ríki og kirkja hlutverki að gegna í því sambandi 

(Sveinn H. Ragnarsson, 2000). Fátækraframfærslan var eina þjónustan sem hrepparnir 

gátu boðið upp á og fátækralögunum var ætlað að taka á vandamálum fátæklinga í 

landbúnaðarþjóðfélagi. Knýjandi þörf var á að breyta fátækralögunum í samræmi við 

samfélagslegar breytingar á 19. öld en ný fátækralög tóku ekki gildi fyrr en 1905 (Gísli 

Ágúst Gunnlaugsson, 1997a).   

Engin ákvæði voru um með hvaða hætti börn ættu að vera alin upp fyrr en á 18. öld. 

Tímamótalög um uppeldi barna á Íslandi voru sett þegar „Tilskipun um húsagann á 

Íslandi“ voru lögfest 3. júní 1746. Þetta var í fyrsta skipti sem sett voru lög sem náðu til 

allra barna, óháð stétt, stöðu eða efnahag foreldra. Í lögunum fólst einnig lagaheimild 

sem leyfði opinberum aðilum að grípa inn í uppeldi barna og taka barn af heimili gerðist 

þess þörf (Loftur Guttormsson, 1983).  

Með setningu barnaverndarlaga nr. 43/1932 urðu þáttaskil í íslenskri 

barnaverndarsögu. Þá voru í fyrsta skipti sett lög sem fjölluðu eingöngu um barnavernd. 

Umræðurnar sem áttu sér stað á Alþingi áður en lögin voru samþykkt einkenndust af 

þeim spurningum hvort þörf væri fyrir slík lög hér á landi, vegna þess hversu fámenn 

þjóðin væri og lítil borgarmenning. Í ljósi þess var lagt til að einungis yrðu sett 

barnaverndarlög fyrir Reykjavík. Óþarft væri að setja slík lög í minni kaupstöðum þar 

sem þau þóttu einnig ógna öryggi einkalífs heimilisins. Með setningu laganna var í fyrsta 

sinn öll stjórn og meðferð barnaverndarmála á landsvísu falin stjórnvöldum. Var það von 

manna að með þessu yrði barnavernd efld og þannig mætti mæta þeim vanda sem 

borgarmyndunin hefði í för með sér (Þingskjal 155‒156, 1932).  
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Áherslur ríkis og sveitarfélaga í félagsmálum breyttust með tímanum og hugað var 

betur að málefnum fjölskyldna og stuðlað frekar að velferð baran . Nýja 

barnaverndarlöggjöfin hafði mikil áhrif á skipulag og framkvæmd félagsmála og á 

félagsmál almennt (Sveinn H. Ragnarsson, 1995). Með tilkomu barnaverndarlaga voru í 

rauninni gerðar opinberar ráðstafanir gegn eymd, fátækt og glæpum í kjölfar 

borgarvæðingar víða um heim (Guðrún Kristinsdóttir, 2008)  

3.3 Uppeldisstofnanir fyrir börn og ungmenni  

Á fyrstu árum barnaverndarnefnda höfðu þær ekki úr mörgum úrræðum að velja fyrir 

vanrækt og ,,siðferðilega gölluð börn“ eins og talað var um þá. Starfsmenn 

barnaverndarnefnda reyndu að leiðbeina foreldrunum, ávíta þá og aðstoða með ýmsum 

hætti. Ef það bar ekki árangur var barnið fjarlægt af heimilinu og því komið fyrir á öðru 

heimili og þá oftast í sveit (Símon Jóh. Ágústsson, 1942). Í bændasamfélaginu var lengst 

af sá háttur hafður á að fátæklingum og leiguliðum sem þurftu á fátækrahjálp að halda 

var refsað með því að leysa upp fjölskyldurnar og þeim komið fyrir á heimilum sem 

fátækraómögum (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997a).  

Vistun á börnum og ungmennum jókst nokkuð ört; árið 1935 taldi Barnavernd 

Reykjavíkur þörf á að koma 19 börnum fyrir utan heimilis og 1936 voru börnin sem 

nefndin vildi koma fyrir orðin 42 (Barnaverndarráð Íslands, 1941). Í flestum tilfellum þar 

sem barnavernd þurfti að hafa afskipti af börnum var það vegna þess að þau þóttu búa 

við óholla uppeldishætti, slæma umhirðu og erfiðar heimilisaðstæður. Árið 1945 kom 

Barnavernd Reykjavíkur 122 börnum og ungmennum fyrir utan heimilis. Í skýrslu 

Barnaverndarráðs kemur einnig fram að erfiðlega hafi gengið að finna sveitardvöl fyrir 

þessi börn og að heimilin sem treystu sér til að taka þau væru of fá (Barnaverndarráð 

Íslands, 1947).  

Á fyrstu árunum eftir að barnaverndarlögin voru sett voru ekki starfandi á vegum 

ríkisins neinar uppeldisstofnanir fyrir börn og ungmenni. Stofnanir fyrir börn voru þó 

starfræktar af einstaklingum og félagsamtökum á árunum 1932–1947 og má þar nefna 

Vorblómið og Barnavinafélag Sumargjafar í Reykjavík, Sólheima í Grímsnesi og 

sumardvalarheimili fyrir börn á Silungapolli, á vegum Oddfellow (Bragi Guðbrandsson, 

2007). Reykjavíkurbær starfrækti frá árinu 1932–1962 heimavist í Laugarnesskóla fyrir 

fátæk börn á skólaaldri sem bjuggu við erfiðar heimilisaðstæður, voru talin vanhirt eða 
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þjáðust af næringarskorti, eins og talað var um þá. Þetta var fyrsta sólarhringsvistun 

barna á vegum borgaryfirvalda en hún var einungis starfrækt yfir skólaárið og því ekki 

um heilsársvistun að ræða (Bragi Guðbrandsson, 2007).  

Þegar barnaverndarlögin voru endurskoðun 1947 var í fyrsta skipti kveðið á um 

heimild til reksturs barnaheimila fyrir börn sem áttu sögu um afbrot eða áhættuhegðun. 

Árið 1949 skipaði menntamálaráðherra nefnd sem hafði það hlutverk að athuga með 

hvaða hætti mætti hjálpa vandræðabörnum og unglingum sem væru á glapstigum. Ári 

síðar skilaði nefndin ítarlegri skýrslu þar sem nefndar voru nokkrar tegundir 

uppeldisstofnana sem þörf væri á. Lagt var til að sett yrði á laggirnar upptökuheimili 

sem ætti að gegna hlutverki rannsóknarstöðvar og annað heimili fyrir drengi allt að 15 

ára sem höfðu brotið af sér eða sýnt annað misferli. Einnig var mælt með því að komið 

yrði upp heimili fyrir pilta á aldrinum 15-20 ára sem höfðu framið afbrot eða valdið 

vandræðum með hegðun sinni og loks heimili fyrir unglingsstúlkur sem lent höfðu í 

vandræðum með hegðun sinni og lauslæti (Bragi Guðbrandsson, 2008). 

Eftir að skýrslan lá fyrir var í raun fyrsta ríkisrekna vistheimilið sett á stofn en það 

var drengjaheimilið í Breiðuvík. Starfsemi heimilisins hófst árið 1950 og var það hugsað 

sem uppeldisstofnun fyrir afvegaleidda drengi að 15 ára aldri. Símon Jóh. Ágústsson 

sálfræðingur var helsti hugmyndasmiðurinn á bak við drengjaheimilið en hann vann á 

þessum árum sem ráðunautur hjá Barnaverndarráði Íslands og Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur (Bragi Guðbrandsson, 2008). 

Í kjölfar úttektar sem gerð var á vistheimilum borgarinnar 1956 lagði Jónas B. 

Jónsson, fræðslustjóri Reykjavíkur, fram tillögur fyrir borgarstjóra um barnaheimili á 

vegum Reykjavíkurborgar. Í tillögunum var talið aðkallandi að hefjast handa við 

nýbyggingar á níu mismunandi vistheimilum fyrir börn og ungmenni. Vistheimilin áttu að 

vera staðsett utan bæjarins og áttu að mynda einhvers konar hverfi. Í tillögunum kom 

fram að heimilin skyldu vera lítil og búnaði þeirra og rekstri væri svo fyrir komið að þau 

væru sem líkust einkaheimilum eða nokkurs konar fjölskylduheimili fyrir 10–12 börn 

sem útlit væri fyrir að gætu ekki alist upp í heimahúsum (Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur, 1952–1963). Önnur úttekt var gerð 1961 í framhaldi af þeirri fyrri og í 

tillögum til úrbóta kemur aftur fram að stofnað skuli fjölskylduheimili en þá er 

hugmyndin sú að börnin verði ekki fleiri en sjö. Þetta er rætt í tillögum borgarinnar bæði 
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árin 1956 og 1961 (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 1952–1963). Í kjölfarið á þessum 

umræðum eða 1962 kemur fram ein tillagan enn um fjölskylduheimili, í þetta skiptið 

fyrir fimm börn eldri en fjögurra ára. Horfið var frá hugmyndinni um vistheimilishverfi en 

árið 1962 komu samt sem áður fram nýjar tillögur að vistheimilum í Reykjavík og fjöldi 

þeirra og stærð var skilgreind með svipuðum hætti og í tillögum barnaheimilanefndar 

frá árinu 1956 (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 1962). Tillagan að fjölskylduheimili varð 

ekki að veruleika fyrr en 1965 þegar fyrsta fjölskylduheimilið, Skáli, var stofnað 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1969b).  

Nokkuð er fjallað um þörf fyrir uppbygingu stofnana fyrir börn og unglinga í tillögum 

um skipulag barnaverndarmála Reykjavíkur 1966 (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 

1966). Það sama ár eru samt sem áður rekin fimm vistheimili á vegum Reykjavíkurborgar 

og þar gátu dvalist 110–120 börn. Þetta voru vistheimilinn Silungapollur, Reykjahlíð, 

Vöggustofa Thorvaldsensfélagsins, fjölskylduheimilið Skáli og vistheimilið við Dalbraut 

12 (Barnaverndarráð Íslands, 1968).  

3.4 Róttækar tillögur að breyttri félagslegri þjónustu Reykjavíkurborgar  

Dr. Þórir Kr. Þórðarsonar, doktor í guðfræði og prófessor við Háskóla Íslands, lét mikið 

að sér kveða í störfum sínum í þágu samfélagsins. Þórir átti sæti í borgarstjórn 

Reykjavíkur á árunum 1962–1970 og gengdi stöðu varaforseta borgarstjórnar þann tíma. 

Þórir sat í ýmsum nefndum og ráðum borgarinnar og má þar nefna fræðsluráð, 

barnaverndarnefnd, félagsmálaráð og velferðarnefnd aldraðra. Þórir mótaði mjög 

hugmyndafræðina að baki endurskipulagningu á félagslegri þjónustu í Reykjavík. 

Breytingarnar leiddu til stofnunar félagsmálaráðs og Félagsmálastofnunar 

Reykjavíkurborgar. Með nýskipan þessari var brotið blað í sögu félagsmála hér á landi 

(Björn Björnsson, 1994).  

Þórir flutti tímamótaræðu í borgarstjórn Reykjavíkur þann 16. mars 1967 þegar 

hann lagði fram tillögur um nýja skipan félagsmála í Reykjavík (Sveinn H. Ragnarsson, 

munnleg heimild, 10. janúar 2014).  

Í ræðunni kom fram að í ljósi breyttrar þjóðfélagsskipanar væri óhjákvæmilegt að 

félagsmál og félagsleg þjónusta hins opinbera fengi mikið rými í verkefnum borgarinnar. 

Þórir sagðist skilja að fólk áttaði sig ekki á auknum fjárútlátum borgarinnar. Það væri 

eðlilegt þar sem Íslendingar hefðu ekki búið við langa hefð félagslegrar þjónustu hins 



25 

opinbera líkt og nágrannaþjóðirnar sem hefðu þróað hana á 200–300 árum. Markmiðið 

með breyttum áherslum innan félagslegrar þjónustu væri að hverfa frá beinni 

„framfærslu“ og stuðla þess í stað að félagslegri þjónustu (Þórir Kr. Þórðarson, 1967).  

Þórir vitnaði í ferðir sínar á erlendar ráðstefnur og þekkingu sem hann hafði öðlast 

erlendis frá. Hann lagði ríka áherslu á að fólk áttaði sig á hvernig best væri fyrir 

samfélagið að takast á við óhjákvæmilegar þjóðfélagsbreytingar. Í því samhengi sagði 

hann að hvað mesti ávinningurinn og forvörnin væri fólgin í því að meðhöndla ávallt 

einstaklinginn og fjölskyldur sem eina heild. Efla þyrfti því félagslega þjónustu og taka 

upp ný sjónarmið í barnaverndarmálum og miða allt starf við heimilissjónarmið og 

fjölskylduvernd. Máli sínu til stuðnings vitnaði Þórir í skýrslu heilbrigðismálastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna og sagði að „í barnaverndarstafi ætti ekki einungis að fjalla um 

vandamál barna heldur vandamál þeirra ætti fyrst og fremst að skoða í ljósi 

heimilisaðstæðna þeirra“ (Þórir Kr. Þórðarson, 1967, bls. 186). Áhersla Þóris á mikilvægi 

þess að horfa á einstaklinginn út frá félagslegu umhverfi og setja vanda viðkomandi í 

samhengi við aðstæður hans er í samræmi við fjölskyldukenningar og fræði 

félagsráðgjafarinnar (Farley, Smith og Boyle, 2006; Walsh og Harrigan, 2003),  

Í tillögunum lýsir Þórir jafnframt ánægju sinni með stofnun fjölskylduheimilisins 

Skála við Kaplaskjólsveg og segir að þar hafi verið riðið á vaðið með áhugaverða nýjung í 

vistunarmálum barna og leggur til að áfram verði haldið í þá átt (Þórir Kr. Þórðarson, 

1967).  

Árið 1964, eða áður en allar þessar tillögur komu fram, höfðu Sveinn H. Ragnarsson 

félagsmálastjóri og Þórir Kr. Þórðarson borgarfulltrúi farið saman til Danmerkur í þeim 

tilgangi að kynna sér skipulag félagsmála, sér í lagi nýjar hugmyndir í vistunarmálum 

barna, með það fyrir augum að setja slík heimili á stofn hérlendis (Sveinn H. Ragnarsson, 

munnleg heimild, 10. janúar 2014). 

3.5 Öflugt félagsmálaráð  

Á þeim tíma þegar breytingar voru gerðar á félagsmálum Reykjavíkurborgar voru 

gildandi framfærslulög frá 1947 og barnaverndarlög frá 1932. Framfærslulögin frá 1947 

byggðust að miklu leyti á framfærslulögunum frá 1935 og stóðu nánast óbreytt allt til 

ársins 1991. Einu breytingarnar urðu þegar afgerandi skipulagsbreytingarnar voru gerðar 

á félagsþjónustu Reykjavíkurborgar 1967. Borgarstjón Reykjavíkur hafði þá samþykkt að 
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sameina og samræma félagmálastarf á vegum borgarinnar í eina stofnun undir stjórn 

félagsmálaráðs. Til þess að ná fram þessum grundvallarbreytingum varð Reykjavíkurborg 

að fá samþykktar breytingar á framfærslulögum, lögum um vernd barna og ungmenna 

og áfengislögum sem eingöngu vörðuðu framkvæmd mála í Reykjavík. Við þessar 

breytingar fékk Reykjavíkurborg heimild til þess að félagsmálaráð tæki við hlutverki 

framfærslunefndar (Sveinn H. Ragnarsson, 2000).  

Í kjölfarið kvað við nýan tón í stefnumótun og nýir áhersluþættir komu til á sviði 

félagsþjónustu, fyrst og fremst í Reykjavík en einnig í kjölfarið í öðrum stærri 

sveitarfélögum landsins. Aftur á móti gekk endurskoðun á framfærslulögunum hægt og 

á árunum 1978–1986 skipaði þáverandi félagsmálaráðherra þrisvar nefndir til að vinna 

að undirbúningi löggjafar um félagsþjónustu sveitarfélaga. Það var svo ekki fyrr en árið 

1991 að Alþingi samþykkti ný lög, Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, sem 

leystu af hólmi framfærslulögin frá 1947 (Sveinn H. Ragnarsson, 2000).  

Nýju lögin um félagsþjónustu sveitarfélaga höfðu það að markmiði að tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúa á grundvelli samhjálpar. Við alla meðferð mála var 

haft að leiðarljósi að hvetja einstaklinga til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra og hvetja þá til sjálfshjálpar (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, nr. 40/1991).  

Við endurskipulagningu félagsmála borgarinnar 1967 urðu afgerandi breytingar á 

félagslegri þjónustu. Kosið var í félagsmálaráð og það tók til starfa í ágúst 1967, og þar 

með var framfærslunefnd lögð niður. Í framhaldi af því var Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar stofnuð (Félagsmálstofnun Reykjavíkurborgar, 1968).  

Félagsmálaráð var öflugt, starfaði vel saman og náði fram miklum breytingum. 

Samhljómur var um að ekki yrðu eingöngu pólitískir aðilar í ráðinu heldur fagfólk á ólíku 

sviði. Seinna fór félagsmálaráð að verða pólitískara og borgarfulltrúar komu inn og þá 

fækkaði ópólitískum fagmönnum í ráðinu, sem varð til þess að félagsmálaráð breyttist 

nokkuð (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild, 10. janúar 2014).  

 Í félagsmálaráði voru sex fulltrúar og borgarstjóri skipaði formann. Fulltrúarnir voru 

Þórir Kr. Þórðarson prófessor, Kristín Gústafsdóttir félagsráðgjafi, Tómas Helgason, 

prófessor í geðlækningum, Sigurjón Björnsson sálfræðingur, Páll Sigurðsson 

tryggingayfirlæknir og Sigríður Thorlacius, formaður Kvenfélagasambands Íslands, en 
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formaður ráðsins var Páll Líndal borgarlögmaður. Sveinn Ragnarsson félagsmálastjóri sat 

alla fundi ráðsins og dr. Björn Björnsson, sem á þessum tíma var framkvæmdastjóri 

barnaverndarnefndar Reykjavíkur, var ritari og starfsmaður ráðsins. Þegar 

Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar hóf formlega starfsemi sína árið 1970 tók dr. 

Björn Björnsson við starfi yfirmanns fjölskyldudeildar og gegndi því þar til Lára 

Björnsdóttir félagsráðgjafi tók við því starfi 1971 (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 

1968, 1970, 1971; Ingólfur Hjartarson, 1971; Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild, 

10. janúar 2014).  

Með breytingunum sem áttu sér stað við uppstokkun félagsmála borgarinnar var 

tekin upp sú stefna að leitast við að samræma og fella saman félagsmálastarfsemi 

borgarinnar og leggja aukna áherslu á fjölskylduvernd, fyrirbyggjandi starf og 

endurhæfingu fjölskyldna og einstaklinga. Þessar breytingar voru til þess fallnar að það 

þótti eðlilegast að einn og sami aðilinn annaðist öll afskipti af slíkum málum af hálfu 

sveitarfélagsins. Eftir sem áður starfaði barnaverndarnefnd til að fara með afmörkuð 

verkefni samkvæmt barnaverndarlögum. Yfirmaður fjölskyldudeildar var svo samnefnari 

beggja arma sem embættismaður (Sveinn H. Ragnarsson, 2000; Sveinn H. Ragnarsson, 

munnleg heimild, 10. janúar 2014). 

Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar tók við barnaheimilum og vistheimilum á 

vegum Reykjavíkurborgar 1. janúar 1968 (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1968). 

Fram að þeim tíma hafði fyrirkomulagið á vistun barna utan heimilis verið flókið. 

Fræðsluskrifstofa annaðist reksturinn á vistheimilum fyrir börn, barnaverndarnefnd sá 

um að vista á heimilin og framfærsluskrifstofa borgarinnar greiddi megnið af 

kostnaðinum (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild, 10. janúar 2014).  

Sigríður Thorlacius sat í félagsmálráði frá stofnun þess 1967. Í Tímanum 1969 birtist 

viðtal við Sigríði þar sem hún segir að það hafi verið einstaklega góður samstarfsvilji milli 

fulltrúa þessa félagsmálaráðs. Mikilvægustu málin sem félagsmálaráð þurfti að taka 

afstöðu til á þessum tíma voru að sögn Sigríðar aðbúnaður barna og vistunarmál barna 

utan heimilis. Forgangsmál hefði verið að hverfa frá fjölmennum vistheimilum barna og í 

stað þess yrði að horfa til úrræða eins og fjölskylduheimila þar sem byggju sex til tíu 

börn á ýmsum aldri í umsjón fóstru eða hjóna. Fjölskylduheimilið Skáli var tekið til starfa 

áður en félagsmálaráð kom til sögunnar og hafði verið starfrækt í fjögur ár á þessum 
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tíma. Sigríður sagði að starfsemi heimilisins, undir forstöðu Rósu Þorsteinsdóttur, hefði 

gefið góða raun í þágu barna. Sigríður taldi það mun betra fyrir börnin að alast upp á 

nokkuð venjulegu heimili í stað þess að vera sett á fjölmenn heimili fyrir börn sem 

óneitanlega hefðu alltaf nokkurn stofnanabrag sama hversu vel væri haldið á málum. 

Hún sagði enn fremur að stefna félagsmálaráðs væri að halda áfram á þessari braut og 

að í farvatninu sværi að festa kaup á öðru fjölskylduheimili (Sigríður Thorlacius, 1969).  

3.6 Krafa um endurskipulag í barnaverndarmálum 

Samkvæmt bókun Barnaverndarnefndar Reykjavíkur 1963 er rædd tillaga Jónasar B. 

Jónssonar fræðslustjóra og Jónasar Pálssonar sálfræðings um að tímabært sé að setja á 

stofn eitt til tvö fjölskylduheimili. Samþykkt var að skoða tillöguna nánar. Á sama fundi 

var fjallað um að foreldrar gerðu auknar kröfur um að vandi barna þeirra yrði leystur á 

annan hátt en að koma þeim í fóstur (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 1963). 

Gagnrýni á stofnanavistanir var einnig farin að heyrast frá fagfólki í málefnum barna 

og fjölskyldna á þessum árum. Bent var á að úrræði sem ætluð voru börnum sem ekki 

gátu verið í foreldrahúsum ættu fremur að vera heimili en stofnanir. Þetta sjónarmið 

kom til að mynda skýrt fram í grein sem nefndist „Vistheimili fyrir ung börn“ og birtist 

árið 1967 í tímaritinu Rétti, tímariti um þjóðfélagsmál. Í greininni er starfsemi 

vistheimila og barnaheimila harðlega gagnrýnd. Greinin var útdráttur úr skýrslu sem 

Sigurjón Björnson, sálfræðingur og forstöðumaður geðverndardeildar barna á 

Heilsuverndarstöð Reykjavíkur, skrifaði. Sigurjón var borgarfulltrúi á þessum árum og 

hafði látið þung orð falla um stöðu vistheimila borgarinnar á fundi borgarstjórnar. Í 

kjölfarið urðu heitar umræður um málið á næstu borgarstjórnarfundum sem og í 

fjölmiðlum (Sigurjón Björnsson, 1967a, 1967b; Staksteinar, 1967).  

Ofannefnda grein skrifaði Sigurjón í þeim tilgangi að rökstyðja fullyrðingar sínar um 

að börn sem dvalist höfðu á barnaheimilum eða vistheimilium borgarinnar byggju ekki 

við fullnægjandi þroskaskilyrði. Sigurjón tók Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins að 

Hlíðarenda sem dæmi um úrelt og hættulegt fyrirkomulag. Hann byggði skýrsluna á 

fræðilegri þekkingu og niðurstöðum úr rannsóknum á stofnanavistun. Meðal annars úr 

rannsókn sem Sigurjón og samstarfsmenn hans gerðu á stöðu 14 barna sem dvalið 

höfðu á Vöggustofunni (Sigurjón Björnsson, 1967b). 
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Reykjavíkurbær hafði opnað vöggustofuna Hlíðarenda við Sunnutorg árið 1949. Fyrir 

var vöggustofa sem Sumargjöf starfrækti í Suðurborg en hún annaði ekki eftirspurn fyrir 

sólarhringsvistun ungbarna þegar hér var komið sögu. Á Hlíðarenda var rúm fyrir 22 

börn í sólarhringsvistun (Barnaverndarráð Íslands, 1953).  

 Sigurjón taldi brýnt að endurskoða hugmyndafræðina að baki vistheimilum og 

fyrirkomulag þeirra. Máli sínu til stuðnings benti hann á það sem var að gerast á þessum 

árum í nágrannalöndunum. Hann vakti athygli á því að upp úr stríðsárunum hefðu 

sálfræðingar farið að rannsaka áhrif barnaheimilisvistar á börn. Á styrjaldarárunum hefði 

fjöldi barna orðið viðskila við foreldra sína og vistuð á barnaheimilum. Fjöldi dauðsfalla 

barna á þessum heimilum vakti athygli, börnin döfnuðu ekki sem skyldi og slæmt 

andlegt ástand þeirra í kjölfar vistunar hafði verið áberandi (Sigurjón Björnsson, 1967b). 

Rannsóknirnar sem Sigurjón vitnar í voru framkvæmdar af þekktum fræðimönnum, 

eins og breska lækninum John Bolwby og svissneska lækninum René A. Spits. Þeir voru 

framámenn í rannsóknum og höfðu með störfum sínum haft veruleg áhrif á 

barnasálfræði og geðlæknisfræði barna (Sigurjón Björnsson, 1967b).   

Niðurstöður þessarra rannsókna sýndu fram á hvað tilfinningaleg vanræksla 

gagnvart ungum börnum gæti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Var þá 

sérstaklega átt við börn sem tekin höfðu verið frá móður um lengri eða skemmri tíma og 

alin að miklu leyti upp á barnaheimilum þar sem starfsfólk var á vöktum og enginn einn 

tók umönnunarhlutverkið að sér. Þroski barnanna og andleg líðan þeirra fór lítið eftir 

líkamlegri umönnun. Þeim börnum sem höfðu fengið einhvern ákveðinn 

umönnunaraðila í móðurstað og gátu tengst sterkum böndum leið almennt betur. 

Sigurjón sagði að eftir að niðurstöður þeirra lágu fyrir hefði víða í vestrænum heimi 

verið tekið mið af þeim við fyrirkomulag og uppbyggingu barnaheimila (Sigurjón 

Björnsson, 1967b).  

3.7 Ný viðhorf í vistunarmálum barna  

Eftir að félagsmálaráð Reykjavíkurborgar var stofnað 1967 var skrifstofa barnaverndar 

Reykjavíkur sameinuð, líkt og fleiri stofnanir, undir nafninu Félagsmálastofnun 

Reykjavíkur, sem að forminu til tók til starfa 1. janúar 1968 (Sveinn H. Ragnarsson, 

2000). Formleg sameining þessarra stofnana átti sér þó ekki stað fyrr en í maí 1970 

þegar búið var að finna viðeigandi húsnæði fyrir stofnunina að Vonarstræti 4 
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(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1970). Í kjölfarið áttu sér stað breytingar innan 

barnverndarnefndar Reykjavíkur. Starfsliði nefndarinnar var fjölgað og við það var meiri 

þungi settur í faglegt starf hennar. Með aukinni umræðu og þekkingu á slíkum málum 

var farið að gæta nýrra viðhorfa hvað varðar vistun barna utan heimilis (Björn Björnsson, 

1969; Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild janúar 2014).  

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur ákvað þetta sama ár, eða 1967, að endurskoða 

ríkjandi hugmyndir í vistunarmálum barna. Fagfólk hafði flutt með sér erlendis frá nýja 

þekkingu í barnaverndarmálum sem miðaði að því að vista börn ekki á stofnunum nema 

allt annað væri fullreynt. Í þeim tilfellum sem nauðsyn bæri til að vista barn utan 

heimilis þótti sýnt út frá uppeldislegu sjónarmiði að vistun á einkaheimilum væri öðru 

jöfnu besta úrræðið sem völ væri á, auk þess sem hún var fjárhagslega hagkvæm fyrir 

borgina. Einnig vær stefnt að því að þau heimili sem nauðsynlegt reyndist að hafa fyrir 

hendi yrðu starfrækt sem minni einingar eða svo kölluð fjölskylduheimili. Í þeim tilfellum 

þar sem vandi barna var þannig að úrræði eins og fjölskylduheimili hentaði ekki ættu að 

vera til sérhæfðar stofnanir til að vinna á þeim vanda (Björn Björnsson, 1969).   

Fljótlega var hafist handa við að endurskipuleggja vistheimilismál borgarinnar í anda 

hinnar nýju stefnu. Þannig fækkaði vistunarplássum á stofnunum Reykjavíkurborgar fyrir 

börn og unglinga um 51% á tímabilinu 1968–1979. Árið 1973 voru starfrækt tvö 

svokölluð upptökuheimili á vegum Reykjavíkurborgar, að Dalbraut 12 og í húsnæði 

Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins, en á þessum heimilum hafði plássum reyndar verið 

fækkað. Fjögur fjölskylduheimili fyrir 5–8 börn voru starfrækt á þessum tíma, að Skála 

við Kaplaskjólsveg, Tjarnargötu 35, Ásvallagötu 14 og Akurgerði 22 (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1981).  
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4  Fjölskylduheimili  

Í byrjun kaflans verður vitnað í viðtal sem tekið var við gerð ritgerðarinnar, við Svein H. 

Ragnarsson, fyrrverandi félagsmálastjóra, varðandi breytingar í félagsmálum 

Reykjavíkurborgar sem rekja má til upphafs fjölskylduheimila. Sveinn gegndi embætti 

félagsmálastjóra Reykjavíkurborgar í rúma þrjá áratugi og vann ötullega að því að 

fagvæða félagsþjónustu borgarinnar. Með störfum sínum í félagsmálum 

Reykjavíkurborgar tók Sveinn þátt í að breytta viðhorfum til vistunar barna utan heimilis 

í lok sjöunda áratugarins. Sveinn var heiðraður af þessu tilefni, og fyrir að hafa markað 

djúp spor í sögu barnaverndar, á hátíð í tilefni 75 ára afmælis fyrstu barnaverndarlaga á 

Íslandi, sem haldin var í Háskóla Íslands 2007 (Barnaverndarstofa, 2007). Í lok kaflans 

koma fram skilgreiningar á fjölskylduheimilum frá 1962 og 1969.   

4.1 Aðdragandi og upphaf fjölskylduheimila  

Um miðja 20. öldina var mikil stofnanaumræða varðandi úrræði í barnaverndarmálum. 

Hugmyndir manna voru á þá leið að stofnanir áttu að laga allt sem afvega fór í uppeldi 

barna. Það var nokkuð mikill þrýstingur frá Barnavernd Reykjavíkur, sem vistaði börn á 

þessum tíma, um uppbyggingu vistheimila. Barnavernd var mjög fáliðuð og hafði ekki 

mannskap til að sinna börnum í heimahúsum og þá var gripið til vistunarúrræða (Sveinn 

H. Ragnarsson, munnleg heimild, 10. janúar 2014).    

Upp úr 1960 voru menn samt orðnir mun varkárari í þessari stofnanaumræðu en 

verið hafði. Þrátt fyrir að það hafi verið nánast sama fólkið sem var við völd og sömu 

sálfræðingarnir var hugmyndafræðin greinilega önnur. Þá snérist umræðan um að 

heppilegast væri að halda börnum heima hjá foreldrum sínum. Ef þörf væri á að vista 

börn utan foreldraheimilis ætti að gera það á heimilum sem líktust sem mest venjulegu 

heimili (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild, 10. janúar 2014).   

Hugmyndafræðin að baki fjölskylduheimilum kom fyrst og fremst frá Skandinavíu. 

Þessi nýja hugsun breytti mikið viðhorfum manna til vistunarmála barna og unglinga 

hérlendis. Tillögur að fjölskylduheimilum komu frá fólki sem hafði kynnst þessu formi á 

ferðum sínum erlendis. Símon Jóh. Ágústsson sálfræðingur og Jónas Pálsson, sem seinna 
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varð starfsmaður sálfræðdeildar fræðsluskrifstofunnar, settu fram fyrstu tillöguna að 

fjölskylduheimil árið 1956 (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild, 10. janúar 2014).  

Hugmyndin að fjölskylduheimilum var komin fram áður en Félagsmálastofnun varð 

til og var hún því væntanlega komin frá Fræðsluskrifstofu Reykjavíkurborgar en fyrir 

utan fjölskylduheimilið að Skála átti öll uppbyggingin sér stað eftir að Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar tók við. Hugsunin með fjölskylduheimilum var að búa börnunum sem 

á þurftu að halda framtíðarheimili. Það þótti rétt að hafa bæði skammtíma- og 

langtímaúrræði en ekki að blanda báðum hópum saman, meðal annars vegna þess að 

það var talið erfitt fyrir börn sem ekki áttu afturkvæmt heim að horfa sífellt upp á þau 

sem gátu farið heim til foreldra sinna eftir skamma dvöl (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg 

heimild, 10. janúar 2014).    

Helstu áhyggjurnar voru þær hvernig áhrif það hefði á börnin þegar og ef 

forstöðukonur hættu því börnin komu oft og tíðum ung til þeirra og hlutu því að missa 

mikið ef svo færi. Það kom að því að konurnar sem veittu heimilunum forstöðu hættu og 

í flestum tilfellum tóku þær með sér börn og ólu þau upp. Hugsunin var að börnin kæmu 

inn á fjölskylduheimilin fyrir tíu ára aldur en væru þá samt ekki kornabörn (Sveinn H. 

Ragnarsson, munnleg heimild, 10. janúar 2014).  

Skilyrði til að reka fjölskylduheimili var fyrst og fremst að fólk hefði gott orðspor og 

reynslu og þekkingu á börnum, auk þess sem það mátti ekki hafa lent í vandræðum. Það 

voru ekki gerðar sérstakar menntunarkröfur heldur horft til sveigjanleika fólks og 

reglusemi og þess hvort það væri hæft til uppedishlutverks (Sveinn H. Ragnarsson, 

munnleg heimild, 10. janúar 2014).  

4.2 Skilgreining á fjölskylduheimili  

Í tillögum Jónasar B. Jónssonar, fræðslustjóra Reykjavíkurborgar frá 1962, voru 

fjölskylduheimilin hugsuð fyrir börn og unglinga sem vegna bágra heimilisaðstæðna gátu 

ekki alist upp í foreldrahúsum. Um langtímavistun var að ræða því úrræðið var ætlað 

börnum sem áttu ekki afturkvæmt heim. Hugmyndin með fjölskylduheimili var byggð á 

því að á heimilinu ættu að búa „foreldrar“ með börnum og að allt heimilishald ætti að 

vera sem líkast því sem gerðist á venjulegum heimilum (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 

1952–1963).  



33 

Barnavernd Reykjavíkur skilgreinir fjölskylduheimili 1969 sem lítið barnaheimili sem 

tekur að sér 5–7 börn af báðum kynjum og á ólíkum aldri sem af einhverjum ástæðum 

geta ekki dvalið heima í foreldrahúsum. Þessi tegund barnaheimila skar sig fyrst og 

fremst úr vegna þess að ætlast var til að þau væru eins lík venjulegum foreldraheimilum 

og unnt væri. Það þótti mikilvægt til þess að sem minnst röskun yrði á tilfinningalífi 

barnsins sem óhjákvæmilega ætti sér stað þegar gripa þarf til svo róttækrar aðgerðar að 

taka þarf barn af heimili. Fjölskylduheimili voru talin henta sérlega vel í þeim tilfellum 

þar sem börn áttu í vanda með skólasókn og erfiðar heimilisaðstæður og önnur 

vandamál sem kröfðust vistunar utan heimilis. Þörf var á slíkum heimilum vegna þess að 

vandi barnanna var í sumum tilfellum á þann veg að þau gátu ekki nýtt sér það sem 

einkaheimilin buðu upp á og of fá heimili tóku að sér börn til langframa (Björn 

Björnsson, 1969).  

Fjölskylduheimilin áttu fyrst og fremst að skapa börnum sem þar dvöldu eðlilegan 

heimilisbrag. Fjölskyldan átti að búa í hefðbundnu húsnæði og mælt var með því að til 

forstöðu fjölskylduheimila væru valin hjón. Talið var æskilegt að maðurinn starfaði utan 

heimilis eins og hver annar heimilisfaðir en konan átti að sjá um heimilisstörfin eins og 

tíðkaðist nema hvað hún átti að fá laun fyrir vinnu sína. Heimilin áttu einnig að vera 

staðsett í venjulegum hverfum borgarinnar og falla þar með inn í umhverfi barnanna 

þannig að skólafélagar yrðu þess síður áskynja að viðkomandi barn væri vistað utan 

heimilis (Björn Björnsson, 1969).  
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5  Fyrstu fjölskylduheimili Reykjavíkurborgar 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir fjölskylduheimilunum sem rekin voru af 

Reykjavíkurborg á árunum 1965–1991. Rekstur þessara heimila átti verulegan þátt í 

þróun barnaverndarmála í Reykjavík og stóran þátt í því að unnt var að hætta rekstri 

stórra vistheimila fyrir börn á vegum Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1969c).  

Fjallað verður um uppbyggingu heimilanna og form þeirra og til að fá betri tilfinningu 

fyrir daglegu starfi þeirra var talað við fyrrverandi forstöðukonu.  

5.1  Skáli við Kaplaskjólsveg 

Fyrsta fjölskylduheimilið hóf starfsemi sína árið 1965. Reykjavíkurborg hafði þá keypt 

Skála við Kaplaskjólsveg til þeirra nota. Skáli var ætlaður fyrir átta börn á aldrinum 6–14 

ára sem þurftu á langtímavistun að halda. Forstöðumaður fjölskylduheimilisins var Rósa 

Þorsteinsdóttir. Rósa hafði mikla reynslu af rekstri heimila fyrir börn því hún hafði um 

árabil veitt Upptökuheimili Ríkisins að Elliðarhvammi, og síðar í Kópavogi, forstöðu. Gert 

var ráð fyrir ákveðnum aðlögunartíma við innritun barna á heimilið og tók það rúm tvö 

ár að fullnýta heimilið (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1969c).  

Húsakynni Skála þóttu óhentug og 1973 keypti Reykjavíkurborg húseignina 

Steinagerði 5 fyrir starfsemi heimilisins. Rósa Þorsteinsdóttir flutti í Steinagerði með 

börnin sem hjá henni dvöldu á þessum tíma. Áætluðum fjölda barna á heimilinu hafði 

verið fækkað á tímabilinu frá því að vera sjö börn vistuð í einu niður í sex 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1973a).  

Endurskoða þurfti rekstur heimilisins þegar kom að þeim tímamótum að Rósa 

forstöðukona hafði ekki hug á að taka við fleiri börnum og að börnin sem hún hafði alið 

upp á heimilinu flyttu að heiman. Ákvörðun var tekin um að selja Steinagerði 5 og 

forstöðukonan flutti í eigin íbúð að Háaleitisbraut 121 með þau tvö börn sem dvöldust 

enn hjá henni á heimilinu. Fjölskylduheimilið var rekið að Háaleitisbraut 121 þar til í maí 

1982 eða þangað til öll börnin voru farin að heiman og þar með hafði þetta heimili lokið 

hlutverki sínu (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1973b).  
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Ráðning Rósu Þorsteinsdóttur stangaðist að einu leyti á við hugmyndafræðina að 

baki fjölskylduheimilum því hún átti ekki mann á þessum tíma. Rósa átti reyndar 

uppkomna dóttur og tengdason sem tóku þátt í uppeldi barnanna með henni. Þau komu 

inn á heimilið, fóru með þeim í ferðalög, sumarbústað og á skíði og ýmislegt fleira. Rósa 

hafði því aðstoð frá fjölskyldu sinni og á sumrin fóru börnin í sveit til ættingja og vina 

hennar (Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir, 2011; Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild 

10. janúar 2014). 

Í heimildarþætti sem gerður var um störf Rósu í Skála árið 2011 var rætt við mörg af 

þeim börnum sem hún ól upp. Í frásögn þessa fólks kemur fram að hún hefur lagt sig 

fram um að búa börnunum venjulegt og reglubundið heimilislíf. Rósa hefur veitt þeim 

hlýju og festu og verið þeim eins og besta móðir, „nema hvað hún fæddi okkur ekki í 

þennan heim,“ eins og einn viðmælandinn orðaði það (Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir, 

2011).  

 Heimilið var ætlað börnum á aldrinum 6–14 ára en flest þeirra voru yngri en sex ára 

þegar þau komu í Skála. Eitt viðtalið var tekið við stúlku sem kom til Rósu um 12 ára 

aldur og er frásögn hennar örlítið ólík frásögn hinna. Sem dæmi kallaði hún Rósu aldrei 

„mömmu“ Rósu eins og flest hinna gerðu. Hún sagði þetta væntanlega hafa verið fyrir 

það hversu gömul hún var orðin þegar hún koma í Skála. Sum þessara barna höfðu áður 

verið vistuð á vistheimilum en voru ánægð með að hafa fengið að flytja í Skála. Flest 

þeirra höfðu orð á því að þau hefðu tengst Rósu sterkum böndum og það hefði verið 

notalegt að fá að kúra uppi í hjá henni á sunnudagsmorgnum. Rósa hélt fast í rótgrónar 

hefðir og vildi að börnin tækju þátt í þeim; mikið var til að mynda gert úr öllum 

hátíðisdögum og ætlast til að allir tækju þátt. Hún lagði hart að börnunum að þau 

menntuðu sig, lærðu á hljóðfæri og stunduðu íþróttir svo eitthvað sé nefnt. Það voru 

mikið til sömu börnin sem dvöldu langdvölum hjá Rósu og í einhverjum tilfellum var um 

systkini að ræða sem ólust upp saman í Skála (Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir, 2011).  

5.2 Fjölskylduheimilið að Ásvallagötu 14  

Rekstur á fjölskylduheimilinu Skála hafði gefið góða raun og því var ákveðið að halda 

áfram uppbyggingu fjölskylduheimila. Árið 1968 var húseignin að Ásvallagötu 14 keypt 

og Kristjana Gísela Herbertsdóttir ráðin forstöðumaður heimilisins ásamt manni sínum, 
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Paul Oddgeirssyni. Heimilið var ætlað sjö börnum til langtímadvalar en rekstur þess 

hófst ekki fyrr en í ágúst 1969 (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1969b).  

Árið 1986 var rekstri heimilisins breytt og heimilið ekki lengur bundið við börn til 

langtímadvalar. Upp frá þessu var einnig farið að taka við börnum til skammtímadvalar 

og við það breyttist nokkuð tilgangur starfseminnar. Árið 1990 komu upp hugmyndir hjá 

borginni að hætta rekstri fjölskylduheimilisins en þegar betur var að gáð þótti úrræðið 

standa undir væntingum og reynsla heimilisins var góð þannig að það var ákveðið að 

halda rekstrinum áfram en aðeins með öðru sniði (Kristjana Gísela Herbertsdóttir, 

munnleg heimild, 20. janúar 2014). Kristjana Gísela hætti sem forstöumaður á 

Ásvallagötu 14 í júní 1991 og lauk þar með rekstri fjölskylduheimila í þeirri mynd sem 

verið hafði allt frá árinu 1965 (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1991). Upp frá því 

hefur fjölskylduheimilið að Ásvallagötu 14 verið skilgreint sem vægt úrræði sem er ætlað 

börnum sem ekki geta búið hjá fjölskyldu sinni af einhverjum ástæðna og starfsemin fer 

fram sem stuðningur við börnin og unglingana sem þar dvelja (Reykjavíkurborg, e.d.). 

5.3 Fjölskylduheimilið að Tjarnargötu 35  

Árið 1972 var rekstri vistheimilis fyrir börn í Reykjahlíð í Mosfellssveit hætt og börnin og 

starfsemin flutt að Tjarnargötu 35, þar sem áður hafði verið rekið skólaheimili fyrir 

drengi (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1972). Það hafði þær breytingar í för með 

sér að nú átti að reka það sem fjölskylduheimili fyrir allt að átta börn. Börnin sem verið 

höfðu á vistheimilinu í Reykjahlíð og var talið að þörfnuðust langtímavistunar fluttu að 

Tjarnargötu. Árið 1973 lét forstöðukonan, Þuríður Jónsdóttir, sem hafði fylgt heimilinu 

frá Reykjahlíð, af störfum. Í kjölfarið var ráðin fjölskylda, hjónin Lára Zoega og Einar H. 

Zoega með sín börn, og upp frá því var heimilið rekið eins og hvert annað 

fjölskylduheimili (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1973b). Væntanlega hefur þótt 

óraunhæft að vista þar átta börn því þau voru aldrei fleiri en sex frá breytingunni 1973 

og fram til 1985 þegar starfseminni var hætt og forstöðukonan tók með sér tvö síðustu 

börnin (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1972–1985).  

Markmiðið var að gera heimilið sem líkast „venjulegu“ heimili og var það með álíka 

sniði og fjölskylduheimilið að Ásvallagötu 14. Einar Zoega, maður Láru, vann utan 

heimilis og Lára réði til sín stúlkur til að aðstoða við heimilisstörfin. Þetta voru mikið til 
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sömu börnin frá upphafi, þau komu frekar ung og sum þeirra voru systkini sem ólust upp 

hjá þeim hjónum (Lára Zoega, munnleg heimild, 8. apríl 2014).  

5.4 Fjölskylduheimilið að Akurgerði 20 

Reykjavíkurborg keypti húseignina Akurgerði 20 til reksturs fjölskylduheimilis fyrir 

þroskaheft börn og unglinga. Helga Veturliðadóttir og maður hennar, Þórður Andrésson, 

fluttu þangað frá Selásbletti 14 í ársbyrjun 1973, en þar hafði hún rekið sjálfstætt heimili 

fyrir þroskaheft börn og unglinga í húsnæði á vegum borgarinnar (Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar, 1974).  

Frá ársbyrjun 1974 var fjölskylduheimilið alfarið rekið af Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar og var það ætlað 5–6 þroskaheftum börnum og ungmennum. Þau 

sem dvöldu á heimilinu voru öll eldri en 12 ára. Þau stunduðu nám eða vinnu, allt eftir 

getu hvers og eins. Helga lét af störfum vegna aldurs 1989 en þá voru allir heimilismenn 

orðnir fullorðið fólk (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1989).  

 Helga og Þórður höfðu áður verði bændur vestur á Barðaströnd og höfðu tekið til 

sín unglinga í vanda um árabil. Helga og Rósa Þorsteinsdóttir, sem, eins og fram hefur 

komið, var forstöðukona Skála um árabil, voru báðar sæmdar fálkaorðunni fyrir gott 

starf með börnum og í þágu fatlaðra barna (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild, 10. 

janúar 2014). 

5.5 Fjölskylduheimilið að Búðagerði 9 

Í fundargerðum Félagsmálaráðs frá 1978 má sjá umræður um þörf fyrir rekstur 

unglingaheimilis á vegum borgarinnar fyrir heimilislausa unglinga. Stóð þá til að hætta 

starfsemi Mæðraheimilisins að Sólvallagötu 10 og taka það undir rekstur 

unglingaheimilis. Ekkert varð úr því að Mæðraheimilið væri lagt niður þetta árið og 

heldur ekki af því að stofnað væri unglingaheimili (Félagsmálastofnun Reykjavíkur, 

1978).  

Það var ekki fyrr en í janúar 1983 að fjölskylduheimili fyrir unglinga tók til starfa að 

Búðageði 9. Heimilið var ætlað sem stuðningsúrræði fyrir 5–6 unglinga á aldrinum 14– 

18 ára sem gátu ekki búið heima hjá foreldrum sínum (Barnaverndarráð Íslands, 1983). 

Fyrirkomulagið var reyndar með allt öðru sniði en á þeim fjölskylduheimilum sem fyrir 

voru. Á fjölskylduheimilinu í Búðagerði voru þrír starfsmenn á vöktum. Heimilið var 
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upphaflega hugsað fyrir heimilislausa unglinga sem gætu stundað vinnu eða skóla með 

tiltölulega litlum stuðningi. Unglingarnir áttu að sjá sjálfir um allt heimilishald en 

starfsmenn aðstoðuðu við atvinnuleit, samstarf við stofnanir og skóla og fóru með 

unglingana til læknis ef svo bar undir (Félagsmálastofnun Reykjavíkur, 1995).    

Fjölskylduheimilið í Búðagerði 9 var sérhæft úrræði sem ætlað var fyrir unglinga, 

eða nokkurskonar unglingaheimili. Ætlunin var ekki að þau dveldu þar til langs tíma og 

úrræðið var mun opnara en þekkst hafði (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild, 10. 

janúar 2014). 

 Fyrirkomulag fjölskylduheimilisins að Ásvallagötu 14 5.5.1

Kristjana Gísela Herbertsdóttir veitti fjölskylduheimilinu að Ásvallagötu 14 forstöðu frá 

1969–1991. Þar bjó hún ásamt manni sínum, Paul Oddgeirssyni, og þremur börnum 

þeirra. Nokkur ár eru á milli barnanna og elsti sonur þeirra hjóna flutti fljótlega að 

heiman þannig að börnin voru sjaldan öll þar með foreldrum sínum. Gísela var fús til að 

veita viðtal í þeim tilgangi að gefa gleggri mynd af starfsemi fjölskylduheimila. Hún sagði 

meðal annars: 

„Ég áttaði mig svo sem ekki á því af hverju ég var beðin um að taka þetta heimili að 

mér. Reyndar þegar ég fór að velta því fyrir mér seinna þá held ég að það hafi verið 

vegna þess að ég var dagmóðir í nokkur ár. Ég var vön því að ókunnugt fólk bæði mig að 

passa börnin sín og það hafði trúlega spurst út“ (Kristjana Gísela Herbertsdóttir, 

munnleg heimild, 20. janúar 2014).  

Gísela starfaði sem fóstra á Sólheimum í Grímsnesi árið 1968 þegar Barnavernd 

Reykjavíkur fór þess á leit við hana að hún tæki við fjölskylduheimili í Reykjavík og hefði 

þar sjö börn í sinni umsjón. Gísela varð sjálf munaðarlaust barn eftir að hún missti 

foreldra sína og heimilið leystist upp. Hún vissi af eigin reynslu að það tæki enginn sess 

mömmu og sagðist hafa átt frekar auðvelt með að setja sig í aðstæður barnanna sem 

dvöldu hjá henni og sagði stundum við þau „ég veit ég kem ekki í staðin fyrir mömmu 

ykkar en ég get verið besti vinur ykkar“ (Kristjana Gísela Herbertsdóttir, munnleg 

heimild, 20. janúar 2014).  

Það tók lengri tíma en áætlað var fyrir borgina að finna hentugt húsnæði fyrir 

starfsemi fjölskylduheimilisins. Barnaverndaryfirvöld hafa væntanlega verið orðin 

óþreyjufull því Ásta Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur á skrifstofu Barnaverndar 
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Reykjavíkur, hafði beðið Gíselu um að taka að sér fjögurra ára gamla stúlku, sem hafði 

verið skilin frá systkinahópnum sínum, áður en þau fluttu á fjölskylduheimilið. Stúlkan 

átti tvö misheppnuð fóstur að baki þrátt fyrir ungan aldur. Það var tilfinningaþrungin 

stund þegar Gísela tók að sér fyrsta barnið og lýsir hún því svona: „Litla stúlkan bræddi 

mig um leið og ég sá hana. Hún settist við hliðina á okkur Paul í sófanum og Ásta spurði 

telpuna „gætiru hugsað þér að búa hjá þessari konu?“ „Já já,“ sagði litla telpan, „ef ég 

má hafa bláa sparikjólinn minn með mér,“ og tárin runnu niður kinnarnar á mér, ég tók í 

höndina á henni og hún leiddi mig út í bíl“ (Kristjana Gísela Herbertsdóttir, munnleg 

heimild, 20. janúar 2014).  

Kristjana og Paul fluttu á Ásvallagötuna í ágúst 1969 ásamt eigin börnum og litlu 

stúlkunni. Gísela lýsir upphafi starfseminnar á Ásvallagötu svona „Þegar við hófum 

starfsemina á fjölskylduheimilinu á Ásvallagötu 14 var mér bara sagt að þetta ætti ekki 

að vera neitt voða fínt heimili en heldur ekkert á fátæktarmörkum. „Nú jæja,“ sagði ég 

„þetta á þá bara að vera venjulegt heimili?" „ Já,“ sagði hann og þannig var það líka og 

ég undi mér vel. Ekkert ákveðið form heldur venjulegt heimili og mér var bara sagt að ég 

ætti að ala börnin upp eins og um mín eigin börn væri að ræða, og það reyndum við að 

gera „ (Kristjana Gísela Herbertsdóttir, munnleg heimild, 20. janúar 2014.  

Gísela sá um alla umönnun á börnunum, hún fór með þau til læknis og var með 

þeim inni á spítala ef því var að skipta. Eitt sinn þurfti hún að dvelja með stúlku úti í 

Svíþjóð um tíma á meðan verið var að gera erfiða aðgerð á henni. Sum börnin sem 

dvöldu hjá henni voru með ákveðnar greiningar og jafnvel á lyfjum við ofvirkni og þess 

háttar þegar þau komu til hennar. Það var oftar en ekki að þau gátu hætt á lyfjunum 

þegar líf þeirra var komið í fastar skorður. Eins og Gísela sagði þá var meginmarkmið 

með stafsemi fjölskylduheimila að veita börnunum reglubundið heimilislífi og að þeim 

væri gefið færi á að alast upp við æskileg uppeldisskilyrði. Gísela fór í ferðalög með 

börnin og eitt sumarið fór hún með þau í sumarfrí til Spánar í nokkrar vikur, ferðina 

fengu þau í staðinn fyrir að fara í sveit eins og venja var. Í flestum tilfellum dvöldu 

börnin hjá Gíselu frá 3-5 ára aldri til 16-17 ára aldurs og jafnvel lengur. Ef áform þeirra 

gengu ekki eftir þegar þau fóru gerði Gísela ráðstafanir til að þau gætu komið aftur heim 

á Ásvallagötuna (Kristjana Gísela Herbertsdóttir, munnleg heimild, 20. janúar 2014.   
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Paul stundaði vinnu utan heimilis og Gísela var oftast með stúlku sem aðstoðaði 

hana við heimilisstörfin. Paul tók samt sem áður virkan þátt í uppeldi barnanna, hann 

var léttur í lund og átti auðvelt með að nálgast börnin. Hann aðstoðaði þau við 

heimanám og strákarnir hændust sérstaklega að honum. Gísela segist hafa lagt áherslu á 

að börnin héldu tengslum við foreldra sína og fjölskyldur eins og kostur var en að 

sjálfsögðu hafi þau hjónin tengst þeim sterkum böndum. Hún er enn í góðu sambandi 

við mörg þeirra og eins og hún sagði „Mér þykir vænt um að sum þeirra kalla mig enn þá 

„mömmu“ (Kristjana Gísela Herbertsdóttir, munnleg heimild, 20. janúar 2014).  

Utanumhald og eftirlit af hálfu borgarinnar segir Gísela hafa verið með ágætum. Eðli 

málsins samkvæmt gat ýmislegt komið upp á og þá hafði hún stuðning af starfsmanni 

Félagsþjónustunnar sem hún gat leitað til þegar svo bar við. Það var alltaf auðfengið að 

fá fjármagn til að börnin gætu sótt tómstundir. Hún setti meðal annars öll börnin sem 

vildu, í píanókennslu. Gísela segist hafa haft það á tilfinningunni að borgaryfirvöld hafi 

verið stolt af úrræðinu. Það hafi komið starfsfólk barnavernda erlendis frá til að skoða 

og þótt þetta merkilegt fyrirkomulag á barnaverndarúrræði (Kristjana Gísela 

Herbertsdóttir, munnleg heimild, 20. janúar 2014).  

Það kom að þeim tímamótum að hjónin ákváðu að hætta með fjölskylduheimilið og 

snúa sér að öðru þrátt fyrir að þeim hafi líkað afskaplega vel. Árið 1991 festu þau kaup á 

eigin íbúð og fluttu í hana eftir að hafa rekið fjölskylduheimilið að Ásvallagötu í 22 ár. 

Gísela og Paul tóku eitt barnanna með sér, tíu ára dreng sem hafði dvalið hjá þeim frá 

fimm ára aldri. Þau tóku drenginn í fóstur og hann bjó hjá þeim hjónum til 24 ára aldurs 

(Kristjana Gísela Herbertsdóttir, munnleg heimild, 20. janúar 2014). 
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6 Félagsráðgjöf  

Í kaflanum verður fjallað um upphaf félagsráðgjafar á Íslandi í stuttu máli. Greint er frá 

fyrstu félagsráðgjöfunum sem störfuðu við félagsmál hjá Reykjavíkurborg og Barnavernd 

Reykjavíkur. Vitnað er í viðtal sem tekið var við Anni G. Haugen félagsráðgjafa sem var 

tengiliður Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar við fjölskylduheimili borgarinnar.  

6.1 Upphaf félagsráðgjafar á Íslandi 

Á árunum 1840–1900 höfðu ýmis félagasamtök verið stofnuð í Reykjavík. Hlutverk 

þeirra var fyrst og fremst falið í líknar- og mannúðarstarfi. Auk þess stóðu þau í 

réttindabaráttu og höfðu frumkvæði að margvíslegri félags- og heilbrigðisþjónustu. 

Oftast voru slík félagasamtök starfrækt af konum í sjálfboðavinnu (Hrefna Róbertsdóttir, 

1990). Hugmyndafræðin að baki margra góðgerða- og umbótafélaga var að hjálpa fólki 

til að hjálpa sér sjálft (Ingibjörg Broddadóttir, 1997). Á þeirri hugmyndafræði er almenn 

félagsráðgjöf byggð og þannig hófst hún einnig á Íslandi þrátt fyrir að fyrstu menntuðu 

félagsráðgjafarnir hafi ekki tekið til starfa á Íslandi fyrr en um 1960 (Ása Fanney 

Þorgeirsóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, 2008).  

Í skýrslu Barnaverndar Reykjavíkur frá 1932–1957 kemur skýrt fram þörf 

nefndarinnar fyrir aukastarfslið. Lögð er áhersla á nauðsyn þess að nefndin fái til starfa 

1–2 ármenn (e. social workers) sem hafi sérstaklega fengið þjálfun í 

barnaverndarstörfum. Á þessum tíma voru það einkum hjúkrunarkonur sem voru 

starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 1957).  

Guðrún Jónsdóttir var fyrsti íslenski félagsráðgjafinn sem kom heim að loknu 

félagsráðgjafarnámi, en hún kom frá Gautaborg í Svíþjóð árið 1957. Guðrún leitaðist þá 

eftir að starfa sem félagsráðgjafi á sjúkrahúsi. Helgi Tómasson, yfirlæknir á Kleppi, vildi 

ráða hana sem félagsráðgjafa í hjúkrunarfræðingsstöðu vegna þess að ekkert leyfi var 

fyrir hendi til að ráða félagsráðgjafa. Guðrún átti að fá laun samkvæmt samningi 

hjúkrunarfræðinga en það samþykkti hún ekki. Guðrún setti sig þá í samband við 

Reykjavíkurborg og þar var hún ráðin sem félagsráðgjafi hjá Barnavernd Reykjavíkur 

1957. Að sögn Guðrúnar gekk erfiðlega að sækja um starf félagsráðgjafa, meðal annars 
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vegna þess að hún hafði ekkert starfsheiti á íslensku og almennt var lítil þekking 

hérlendis á störfum félagsráðgjafa (Kristín Jónsdóttir, 2012). 

Um 1960 komu tveir félagsráðgjafar til viðbótar til Íslands eftir að hafa stundað nám 

í félagsráðgjöf á Norðurlöndunum, sem var algengast á þeim tíma. Reykjavíkurborg réði 

þær báðar til starfa sem félagsráðgjafa; Margréti Margeirsdóttur til geðverndardeildar 

barna á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur og Margréti Steingrímsdóttur til Skrifstofu félags- 

og framfærslumála. Skömmu síðar kom fjórði félagsráðgjafinn, Kristín Gústavsdóttir, 

sem var einnig ráðin til geðverndardeildar barna á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur (Ása 

Fanney Þorgeirsdóttir o.fl., 2008).  

Í tillögum Þóris Kr. Þórðarsonar frá 1967 um nýja skipan félagsmála í Reykjavík var 

meðal annars lagt til að koma yrði á fót styrkjakerfi til félagsráðgjafanáms því sérþekking 

félagsráðgjafa væri nauðsynleg í félagslegri þjónustu (Þórir Kr. Þórðarsson, 1967). Upp 

frá því var farið að styrkja nemendur til náms í félagsráðgjöf erlendis (Ingólfur 

Hjartarson, 1971). Fyrstu verkefni félagsráðgjafar á Íslandi voru tengd skipulagi 

framfærslu og félagsmála en þau málefni eiga aldagamlar rætur í íslensku samfélagi. 

Þeir aðilar sem í byrjun lögðu til að mennta félagsráðgjafa voru einmitt fulltrúar þeirra 

stofnana þar sem flestir félagsráðgjafar hafa unnið frá upphafi (Ása Fanney 

Þorgeirsdóttir o.fl., 2008).  

Árið 1969 voru félagsráðgjafar eingöngu starfandi í Reykjavík, þar af fjórir hjá 

Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar. Á Borgarsjúkrahúsi, geðverndardeild barna á 

Heilsuverndarstöðinni, Kleppsspítala og sálfræðideild skóla starfaði einn félagsráðgjafi á 

hverri stofnun. Félagsráðgjafi starfaði sjálfsætt með ráðgjafastöð í Domus Medica og 

einn vann við tölfræðirannsókn á vegum Sambands íslenskra slysatryggjenda 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1969a). Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar 

hélt ýmis námskeið fyrir starfsfólk stofnunarinnar á mótunarárum sínum. 

Félagsráðgjafar voru meðal leiðbeinenda á námskeiðum er vörðuðu fjölskyldumál og 

fjölskyldumeðferð (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1970). Lára Björnsdóttir og 

Sigrún Karlsdóttir félagsráðgjafar voru deildarfulltrúar fjölskyldudeildar 

Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar og árið 1972 var Lára Björnsdóttir yfirmaður 

fjölskyldudeildar (Ingólfur Hjartarson, 1972).  
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Á upphafsárum Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar var ákall eftir 

félagsráðgjöfum til starfa. Nýútskrifaðir félagsráðgjafar sem komu heim á þessum tíma 

fluttu með sér nýja þekkingu á málefnum fjölskyldna. Félagsráðgjafarnir höfðu sótt sér 

menntun til nokkurra landa þótt algengast væri að fara til Norðurlandanna. Menntun 

félagsráðgjafa tók mið af aðstæðum í þeim löndum sem félagsráðgjafar hlutu menntun 

sína frá. Þar af leiðandi höfðu félagsráðgjafarnir sem komu heim ólíkan bakgrunn og 

mismunandi hugmyndir. Félagsráðgjafar á þessum tíma lögðu meiri áherslu á samfélagið 

í heild sinni en er í dag (Anni G. Haugen, munnleg heimild, 5. apríl 2014).  

6.2  Félagsráðgjafi tengiliður við fjölskylduheimilin  

Í tengslum við ritgerðina var tekið viðtal við Anni G. Haugen félagsráðgjafa, sem hóf 

störf hjá Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar 1979. Starfssvið hennar var meðal annars 

að vera tengiliður við fjölskylduheimilin, vistheimili og Mæðraheimilið. Anni var fyrsti 

félagsráðgjafinn sem var tengiliður við fjölskylduheimili Reykjavíkurborgar. Hún var 

forstöðumönnum innan handar og veitti faglega ráðgjöf og stuðning eftir þörfum þeirra 

og óskum (Anni G. Haugen, munnleg heimild 5. apríl 2014).  

Það var afar mikilvægt fyrir þá sem veittu fjölskylduheimilunum forstöðu að geta 

leitað eftir ráðgjöf og stuðningi í sambandi við ýmis málefni varðandi starfsemi 

heimilanna og mál einstakra barna. Hlutverk forstöðumanna gat verið flókið og 

ákveðinn tvískinnungur fólginn í hlutverki þeirra að mati Anniar. Forstöðumenn 

heimilanna áttu ekki að vera fósturforeldrar en áttu samt að ganga börnunum í 

foreldrastað og ala þau upp sem sín eigin börn. Þau voru forstöðumenn á 

fjöslkylduheimili en samt ekki forstöðumenn heldur „foreldrar“. Fólkið sinnti starfi sínu 

samt sem áður af einstakri alúð að mati Anniar og í heildina gekk það vel þrátt fyrir að 

upp kæmu vandamál eins og gerist og gengur á stórum heimilum (Anni G. Haugen, 

munnleg heimild, 5. apríl 2014).  

Ásta Björnsdóttir hjúkrunarkona hafði sinnt þessu hlutverki af hálfu 

Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar fyrir tíð Anniar. Í ljósi þess að Ásta var 

hjúkrunarkona hafa áherslur hennar væntanlega verið meira á líkamlegt heilbrigði 

barnanna en á andlegt heilbrigði. Með tilkomu félagsráðgjafa á þessu sviði varð aukin 

þekking á tilfinningalegum þörfum barna og fjölskyldna þeirra. Það voru komnir 

félagsráðgjafar til starfa á fjölskyldudeildir Félagsþjónustunnar í Reykjavík og 



44 

væntanlega hafa þeir þrýst á um að félagsráðgjafi væri tengiliður við fjölskylduheimilin 

(Anni G. Haugen, munnleg heimild, 5. apríl 2014).  

Í flestum tilfellum voru yngri börn vistuð á fjölskylduheimilunum, en ekki unglingar, 

og nokkuð var um systkinahópa. Anni telur að það hafi verið mikilvægur kostur 

fjölskylduheimila að börnin sem vistuð voru á þeim áttu oft og tíðum í mun meiri 

samskiptum við upprunafjölskyldu sína og blóðforeldra heldur en þau börn sem sett 

voru í fóstur. Forstöðumenn heimilanna virtust leggja áherslu á þessi samskipti, væri 

það möguleiki. Samt sem áður virtust börnin í flestum tilfellum mynda góð tengsl við 

forstöðumenn heimilanna (Anni G. Haugen, munnleg heimild, 5. apríl 2014).  
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7 Umræða og niðurstöður 

Ritgerðin hefur það markmið að skýra hugmyndafræðilegt upphaf fjölskylduheimila sem og 

tilgang þeirra og form. Niðurstöðurnar leiða í ljós að það er ekki eitthvað eitt sem skýrir tilurð 

fjölskylduheimilanna í Reykjavík. Hér er um að ræða samspil hugmyndafræðilegra og 

samfélagslegra þátta. Þjóðfélagslegar breytingar á 19. og 20. öld höfðu í för með sér 

verulegar breytingar á hefðbundnu fjölskylduformi og þjóðfélagslegu hlutverki fjölskyldna. 

Breyttir samfélagshættir einkenndust af breyttum atvinnuháttum og þéttbýlismyndun sem 

höfðu í för með sér nýjar kröfur til uppeldis og umönnunar barna.  

Á fyrri hluta 20. aldar var farið að huga að formlegu barnaverndarstarfi í landinu og 

fyrstu lög um barnavernd voru sett á Alþingi árið 1932, og Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 

var stofnuð það sama ár. Þrýstingur var frá barnaverndaryfirvöldum um að komið yrði á 

laggirnar vistheimilum og öðrum stofnunum fyrir börn og unglinga sem einhverra hluta 

vegna þurfti að vista utan heimilis. Á þessum tíma var börnum og unglingum í vanda komið 

fyrir á einkaheimilum og oftast í sveit. Þegar þarna er komið við sögu voru sveitaheimilin sem 

treystu sér til að taka börn og unglinga ekki nægjanlega mörg. Í mörgum tilfellum var vandi 

barnanna og aðstæður þeirra þannig að það var ekki talið rétt að vista þau á einkaheimilum. Í 

kjölfarið var nokkrum vistheimilum komið á laggirnar. Í fyrstu voru það vistheimili sem voru 

stofnuð og rekin af félagasamtökum og einkaaðilum en síðar af ríki og sveitarfélögum. 

Efasemdaraddir voru farnar að heyrast varðandi stofnanavistun á börnum og unglingum og 

foreldrar settu sig einnig upp á móti því að börn þeirra væru send í vist út á land og kröfðust 

þess að vandi þeirra yrði leystur á annan hátt.  

Upp úr miðri 20. öldinni fóru að berast hingað til lands erlendir straumar og stefnur í 

málefnum fjölskyldna. Ýmsar erlendar rannsóknir höfðu sýnt fram á að stofnanavistun á 

börnum gæti haft slæmar afleiðingar í för með sér. Það sama hafði komið í ljós hérlendis og 

var þá sérstaklega vitnað í rannsókn á börnum sem dvalist höfðu á Vöggustofu 

Thorvaldsensfélagsins að Hlíðarenda. Fræðimenn byggðu þekkingu sína meðal annars á 

fjölskyldukenningum og öðrum fræðum er sýndu fram á mikilvægi góðra fjölskyldutengsla í 

uppeldi barna.  
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Félagsráðgjafar sem sótt höfðu menntun sína erlendis komu heim til Íslands með 

sérfræðiþekkingu á málefnum fjölskyldna á þessum umbrotatímum. Guðrún Jónsdóttir var 

fyrsti íslenski félagsráðgjafinn sem kom heim að námi loknu, en hún kom árið 1957 og hóf 

störf hjá Barnavernd Reykjavíkur sama ár. Efirspurn var eftir félagsráðgjöfum af hálfu 

borgaryfirvalda og upp úr 1960 fjölgaði nokkuð félagsráðgjöfum sem komu heim að loknu 

námi. Flestir þeirra sem komu hófu störf í félagslegri þjónustu Reykjavíkurborgar og voru í 

áhrifastöðum í barna- og fjölskyldumálum. Fræðilegur grunnur félagsráðgjafa byggist á því að 

skoða vanda einstaklingsins út frá umhverfi hans og tengslum við fjölskyldu og þau kerfi sem 

einstaklingurinn er hluti af. Draga má þá ályktun að félagsráðgjafar hafi haft áhrif á þróun og 

skipulag fjölskyldumála í félagslegri þjónustu Reykjavíkurborgar á þessum tíma.  

Seint á sjöunda áratug 20. aldar átti sér stað mikl framþróun og nýjung í félagsmálum 

Reykjavíkurborgar. Félagsmálaráð var stofnað 1967 og í kjölfarið var félagsleg þjónusta 

Reykjavíkurborgar samþætt undir Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, sem formlega tók til 

starfa 1970. Í áhrifastöður völdust bæði áhugasamir einstaklingar um velferðarmál og fagfólk 

á því sviði.  

Í kjölfarið varð bylting í félagsmálum borgarinnar og sér í lagi í vistunarmálum barna. 

Nýjar áherslur borgaryfirvalda í vistunarmálum barna má fyrst og fremst rekja til 

Skandinavíu. Áherslur manna voru mun fjölskyldumiðaðri en áður þekktist og horfið var frá 

því að vista börn á stofnunum nema í neyðartilfellum. Hugmyndir manna voru í auknum 

mæli þær að skynsamlegara væri að halda börnum eins lengi heima hjá foreldrum sínum og 

kostur væri. Ef grípa þyrfti til þess úrræðis að vista barn utan heimilis var stefnan sú að koma 

því fyrir á heimili þar sem aðstæður væru hvað líkastar venjulegum heimilum. Upp úr þessum 

hugmyndum er fyrsta fjölskylduheimilið stofnað í Skála við Kaplaskjólsveg árið 1965.  

Hugmyndir um fjölskylduheimili komu fyrst fram 1956 en þær voru ekki eins vel mótaðar 

og síðar varð. Heimilin áttu að vera staðsett utan bæjarins og hugmyndin var að þau ættu að 

vera fyrir tíu til tólf börn en fjöldi barna á hverju heimili fór þó aldrei yfir átta börn.  

Fjölskylduheimilin voru fyrir börn og unglinga sem ekki var talið rétt að væru vistuð á 

einkaheimilum vegna sérstakra aðstæðna þeirra. Þróunin varð samt sú að yngri börn voru 

vistuð á heimilunum og í sumum tilfellum var um systkini að ræða. Forstöðumenn 

heimilanna voru í flestum tilfellum hjón með börn í hefðbundnu húsnæði og staðsett í 

hverfum borgarinnar. Ætlunin var að heimilin væru rekin eins og „venjuleg“ heimili og lögðu 
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forstöðumenn metnað sinn í að svo væri. Hlutverk forstöðumanna gat verið flókið og 

samkvæmt því sem fram hefur komið var hlutverk þeirra kannski ekki fullmótað í þeirri 

hugmyndafræði sem lá að baki starfsemi fjölskylduheimilanna. Starfrækt voru fjögur 

fjölskylduheimili þegar þau voru flest, það voru: Fjölskylduheimilið Skáli við Kaplaskjólsveg, 

Tjarnargata 35, Ásvallagata 14 og Akurgerði 22. Starfsemi fjölskylduheimila lauk í 

upprunalegri mynd árið 1991.  

Í framhaldi af þessum niðurstöðum væri áhugavert að halda áfram með þetta efni og 

skoða nánar starfsemi fjölskylduheimila. Leiðarljós í þeirri vinnu væri að athuga hvort þetta 

tiltekna barnaverndarúrræði hafi staðið undir væntingum. Besta leiðin til að svara þeirri 

spurningu er að taka viðtöl við það fólk sem ólst upp á fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar 

á árunum 1965–1991.  
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8 Lokaorð 

 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að kanna hver hafi verið hugmyndafræðilegur grunnur 

þess að fjölskylduheimili voru sett á laggirnar á sjöunda áratug 20. aldar. Niðurstöður 

ritgerðarinnar sýna að samverkandi hugmyndafræðilegir og samfélagslegir þættir urðu til 

þess að gerðar voru úrbætur í vistunarmálum barna og unglinga á þessum árum. Ljóst er að 

áhrif utan úr heimi hafa orðið til þess að meðferð barnaverndarmála á Íslandi varð faglegri 

og markvissari. Upphaf fjölskylduheimila má því rekja til faglegra sjónarmiða þeirra sem fóru 

með málaflokkinn. 

Hvað niðurstöðurnar varðar þá vakti það athygli mína að félagsráðgjafar virðast hafa haft 

umtalsverð áhrif á hugmyndafræði og framkvæmd í fjölskyldumálum á upphafsárum 

Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar. Það kom á óvart í ljósi þess hvað þekking á 

félagsráðgjöf sem starfsgrein var takmörkuð hér á landi á þessum árum.  

Það hefur ekki eingöngu verið áhugavert að skoða hugmyndafræðina að baki 

fjölskylduheimilum og starfsemi þeirra heldur líka lærdómsríkt fyrir mig sem forstöðumann 

slíks heimilis.  
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