
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Eru börn gerendur eða bjargarlausar verur? 
Stuðningur við börn foreldra með geðraskanir 

Ásthildur Embla Friðgeirsdóttir 
 
 
 
 

 

 
Lokaverkefni til BA–gráðu í mannfræði 

 

Júní 2015 



  

 

 

Eru börn gerendur eða bjargarlausar verur? 

stuðningur við börn foreldra með geðraskanir 

Ásthildur Embla Friðgeirsdóttir 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í mannfræði 

Leiðbeinandi: Jónína Einarsdóttir 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2015 

 



  

 

 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í mannfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Ásthildur Embla Friðgeirsdóttir 

Reykjavík, Ísland 2015 



  

3 

Útdráttur 

Alls staðar í heiminum er að finna fólk sem þjáist af geðröskunum og er stór hluti þessa 

fólks umönnunaraðilar barna. Það er staðreynd að geðröskun foreldra hefur mikil áhrif á 

hvort börn þrói sjálf með sér geðröskun. Þessi börn eru því miður ósýnileg, bæði í 

heilbrigðiskerfinu sem og félagsþjónustunni. Í þessari ritgerð er afskiptaleysið við hin 

ósýnilegu börn foreldra með geðraskanir skoðað og hvort það sé gert ráð fyrir 

gerendahæfni (e. agency) þeirra. Farið er yfir sögu rannsókna mannfræði á og með 

börnum en mannfræðin, sem og aðrar fræðigreinar, hafa litið á börn sem gerendur í eigin 

lífi í fjöldamörg ár. Þá er fjallað um úrræði fyrir börn foreldra með geðraskanir og hvort 

tekið sé mið af gerendahæfni þeirra líkt og gert er í mannfræðinni, en svo reyndist ekki 

raunin. Það er ekki fyrr en árið 2008 að fyrsta meðferðarúrræðið fyrir fjölskyldur sem 

berjast við geðraskanir var sett á laggirnar hér á landi og er enn langt í land þegar kemur 

að því að börn séu tekin alvarlega sem gerendur í eigin lífi. Stofnanir sem starfa með 

börnum ættu að taka mannfræðina sér til fyrirmyndar þegar kemur að þessum málum. 
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1 Inngangur 

Geðraskanir eru mjög stórt heilsufarsvandamál í heiminum og bendir allt til þess að 

sjúkdómabyrði þeirra eigi aðeins eftir að aukast með tímanum (WHO, 2001; Campion, J., 

Bhugra, D., Bailey, S. og Marmot, M., 2013). Miklir fordómar hafa verið í garð fólks með 

geðraskanir og spila þeir stórt hlutverk í að forvarnaraðgerðir og meðferðarúrræði séu af 

skornum skammti og hafa ekki farið langan veg í þróun síðastliðin ár (Jorm 2000; 

Shirvastava, Hohnston og Bureau, 2012). Þegar foreldri þjáist af geðröskun hefur það mikil 

áhrif á líf barna þeirra (Eydís K. Sveinbjarnardóttir, 2008; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2000; Luecken og Lemery, 2004). Börn hafa verið rannsökuð á ólíkan hátt í gegnum tíðina 

í mannfræðinni sem og í öðrum fræðigreinum (Schwartzam, 2001). Ein mikilvægasta 

áherslubreytingin sem hefur átt sér stað er áhersla á gerendahæfni eða atbeini barna 

(Schwartzam, 2001).  

Ég var alin upp af móður sem þjáðist af jaðarpersónuleikaröskun (e. borderline 

personality disorder), kvíðaröskun og þunglyndi. Ég upplifði margskonar tilfinningar í garð 

sjúkdómsins og þegar litið er til baka hefði ég eflaust, með réttri hjálp og upplýsingum frá 

fagaðilum, haft meiri skilning á sjúkdómnum og aðstæðubundnum afleiðingum hans. 

Reynsla mín er hins vegar sú að veikindi móður minnar voru skammarleg. Ég átti hvorki að 

tala um sjúkdóm hennar né líðan mína innan fjölskyldunnar né utan hennar. 

Viðfangsefnið var tabú og þrátt fyrir langar innlagnir móður minnar á geðdeild eða þá 

staðreynd að sökum sjúkdómsins var hún öryrki, fengum við systurnar litla sem enga 

aðstoð. Ástandið var þaggað niður og tóku allir fjölskyldumeðlimir þátt í þeirri þöggun 

sem og fólk sem starfaði með móður minni í tengslum við veikindi hennar. Móðir mín varð 

sífellt veikari og hætti að vinna árið 2004. Í kjölfar þess höfðum við minna á milli 

handanna sem leiddi til þess að móðir mín varð ennþá veikari. Eftir harða baráttu við 

sjúkdóminn tók móðir mín sitt eigið líf í maí 2006 og því miður voru afskipti 

félagsmálastofnunar bæjarins sorglega lítil þrátt fyrir að við systur værum í mikilli neyð, 

enda aðeins 14, 16 og 17 ára. Barnaverndarnefnd hafði skoðað mál okkar systra út frá 

upplýsingum frá móður okkar og kennurum í nokkur ár en aldrei var þó rætt við okkur 

systur um þessi mál. Við fengum enga fræðslu í þessum efnum og engum spurningum 

beint til okkar um hvort við þyrftum aðstoð eða við spurðar hvernig okkar líðan væri. 

Báðar systur mínar hafa verið greindar með alvarlegar geðraskanir og er sú eldri öryrki í 
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dag. Þrátt fyrir að ég hafi ekki verið greind með neina geðröskun hefur upplifun mín af 

geðröskunum rist djúp sár sem ómögulegt er að græða.  

Reynsla mín af, vinnubrögðum félagsmálastofnunar, heilbrigðiskerfinu og þeirri 

þöggun sem ég varð bæði vitni af og þátttakandi í varð til þess að val mitt á viðfansefni BA 

ritgerðarinnar var á þessa vegu. Valið helgast af þessari reynslu og er markmið 

ritgerðarinnar að svara nokkrum spurningum tengdum henni. Ritgerðin er síðan sett upp 

þannig að meginmál hennar er í grófum dráttum skipt niður í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum 

er farið yfir sögu mannfræði barna með sérstakri áherslu á gerendahæfni þeirra og 

hvernig börn og barnæska hafa verið rannsökuð í mannfræði í gegnum tíðina frá 19. öld 

og til dagsins í dag. Gerð eru skil á hugtakinu atbeini (e. agency) eða gerendahæfni og 

einnig rætt hvaða einstaklingar flokkast sem börn. Að lokum fyrsta hlutans er svo fjallað 

um þau siðferðislegu álitamál sem upp geta komið þegar börn eru rannsökuð. Í öðrum 

hlutanum er gert grein fyrir alvarleika geðraskana fyrir samfélög og einstaklinga, farið yfir 

fordóma gagnvart geðröskunum og áhrif geðraskana foreldra á börn þeirra skoðuð. Einnig 

er farið yfir meðferðar- og forvarnarúrræði sem standa þessum börnum til boða bæði 

erlendis og hér á landi. Í þriðja hlutanum fer fram greining á hvort nálganir félags- og 

heilbrigðisþjónustu á börnum foreldra með geðraskanir sé í samræmi við mannfræðilega 

kenningaramma og hugmyndir mannfræðinnar um gerendahæfni barna. Helsta 

spurningin sem reynt er að svara er eftirfarandi: Eru börn foreldra með geðraskanir 

meðhöndluð sem virkir gerendur í eigin lífi eða sem fórnarlömb og hlutgerð viðfangsefni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

2 Hvað er barn? 

Til þess að fjalla um mannfræði barna og barnæsku er mikilvægt að gera grein fyrir 

hugtakinu barn. Þetta hugtak hljómar nokkuð einfalt og er það vissulega orð sem flestir 

þekkja og telja sig skilja nokkuð vel. Eftir því sem best er vitað hafa einstaklingum alla tíð 

verið skipt niður í flokkana börn og fullorðnir, sama í hvaða samfélag við fáum innlit í 

(Prout og James, 1990). Þessi skipting er þó breytileg eftir tíma og samfélögum og ekki 

ávallt sömu aðferðir notaðar til að skilgreina börn (Stephens, 1995). Bernandi (1985) gerir 

grein fyrir tveimur ólíkum leiðum til að skipta einstaklingum í þessa flokka. Annars vegar 

eftir lífeðlisfræðilegum aldri (e. physiological age) og hinsvegar áfanga aldri (e. structual 

age), en aldur er sérstaklega mikilvægt hugtak þegar kemur að því að flokka einstaklinga í 

börn og fullorðna. Aldur er þó í raun ekkert annað en fyrirbæri sem búið er til af 

samfélögum til að flokka fólk niður á skalanum fæðing til dauði. Lífeðlisfræðilegur aldur 

fólks á Vesturlöndum er ákvarðaður út frá deginum sem þau fæðast og mældur í árum 

eftir það. Afmælisfögnuður hefur svo enga sérstaka merkingu fyrir samfélagið sem 

afmælisbarnið lifir í nema einstaklingurinn sé virkilega hátt settur, eins og t.d. kóngur eða 

eitthvað slíkt (Bernandi, 1985). Áfangaaldur er ekki mældur í tíma heldur eftir hvaða 

gráðu einstaklingur hefur náð í samfélaginu. Þetta hugtak er náskylt hugtaki Evans-

Pritchard (1940), structual time, en með því útskýrði hann mælingar Nuer fólksins á tíma. 

Hjá þeim var tími ekki mældur í mínútum, vikum, mánuðum, árum og svo framvegis 

heldur frekar í atburðum eða áföngum. Það mætti segja að áfangaaldur fólks sé 

mælanlegur í lögfræðilegri (e. juridical) getu einstaklingsins til að framkvæma tilteknar 

félagslegar gjörðir. Til að mynda í vestrænum samfélögum (og mörgum öðrum) öðlast fólk 

rétt til að kjósa þegar það hefur náð vissum aldri. Þeir hafa þá náð þeim áfangaaldri sem 

til þarf (Bernandi, 1985). 

Ef marka má Prout og James (1990) er takmarkaður þroski barna líffræðileg 

staðreynd en hvernig þessi skortur á þroska er skilinn og gerður merkingarbær er 

menningarlega ákvarðað hverju sinni. Vegna þess hve stórt hlutverk aldur leikur í 

formgerð samfélaga hefur hann verið mikilvægt rannsóknarefni fyrir mannfræðinga. 

Bernardo Bernandi (1985) talar um svokölluð aldursstéttarkerfi í bók sinni Age Class 

Systems: social institutions and poloties based on age. Hann vill meina að einstaklingar 

hafi oft ólík hlutverk eftir því hvaða aldurshópi þeir tilheyra og hafa hóparnir ólík hlutverk 
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og vissa sérstöðu gagnvart hinum aldursstéttar hópunum. Einstaklingar í sömu aldursstétt 

hafa þannig vissa sameiginlega félagslega stöðu sem réttlætir vissan aðskilnað hvers hóps. 

Flestir eru sammála um að börn nútímans eigi að vera aðskilin hinum harða raunveruleika 

í heimi fullorðinna og eigi að lifa í vernduðu umhverfi þar sem þau geta leikið sér og haldið 

sakleysi sínu (Stephens, 1995). Þessi áhersla á aðskilnað og verndun á sér þó mun fleiri 

skýringar og langa sögu, til að mynda í mannfræði. 
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3 Mannfræði barna í sögulegu samhengi  

Líkt og konur og fleiri hópar hafa börn í rannsóknum mannfræðinga, sem og í öðrum 

greinum, verið svokallaður „þaggaður hópur“. Með því er átt við að litið hefur verið fram 

hjá þeim sem rannsóknarefni eða heimildarmönnum (Hardman, 1973). Í kaflanum hér 

fyrir neðan verður farið yfir helstu áherslur og birtingamyndir rannsókna á börnum frá 19. 

öld fram til dagsins í dag. 

 

3.1 Uppruni rannsókna í mannfræði á börnum 

Þróunarhyggjan var mjög vinsæl á 19. öld og ríkjandi í mannfræði líkt og öðrum 

félagsfræðigreinum (Ortner, 1985). Þróunarhyggjumenn litu ekki framhjá börnum í sínum 

rannsóknum heldur álitu þeir trú, hegðun og huga barna nauðsynlegan stuðning fyrir 

kenningar sínar um „hið frumstæða“. Samkvæmt helstu kenningum þróunarfræðinnar gat 

„villimaðurinn“, líkt og barn, ekki gert greinamun á furðulegum lygum og staðfestum 

sannleika. Börn voru þó ekki rannsökuð sem fullgildir meðlimir samfélags né út frá þeirra 

eigin sjónarmiðum (Hardman, 1973). Um lok 19. aldar og fram til um 1940 voru 

börn sjaldan miðpunktur rannsókna en þó voru stundum gerðar rannsóknir á þeim í 

staðinn fyrir að nota fullorðna. Til dæmis voru börn til að byrja með mikið notuð til að 

bera saman líkamsgerð ólíkra kynþátta. Börn voru einnig notuð til að rannsaka hefðir og 

venjur „frumstæðra“ hópa í anda þróunarhyggjunar (Schwartzam, 2001; Hardman, 1973). 

Stern og Bohannan (1970) töluðu um þennan tíma sem „forvitnistímann“ (e. curious era) 

vegna þess að annar hver titill í tímaritinu the American Anthropologist innihélt orðið 

forvitnilegt en the American Anthropologist er eitt stærsta tímarit mannfræðinga. Á 

þessum tímum var algengt að safna hlutum sem tengdust börnum á einhvern hátt t.d. 

leirfígúrur sem mótaðar voru af Navajo börnum. Greinin um fígúrusöfnunina er merkileg 

þar sem hún er sú fyrsta og ein af fáum í the American Anthropologist þar sem vakin er 

athygli á einhverju framleitt af börnum, frekar en eitthvað sem er búið til eða gert fyrir 

börn (Fewkes, 1923). Almennt þótti ekki mikilvægt á þessum árum að rannsaka hegðun 

eða gjörðir barna sérstaklega þar sem talið var að börnin væru einungis að leika eftir 

gjörðum foreldra sinna. Sem dæmi má nefna rannsókn Murdock (1934) á skyldleika og 

félagslegum stofnunum Haida-indverja í Bresku Kólimbíu (e. Haida Indians in British 
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Columbia). Þar kemur fram að sonur búi hjá föður sínum til 10 ára aldurs. Á þeim tíma 

hjálpar hann til við ýmiss heimilisstörf og hermir eftir á litlum skala, eða eins vel og hann 

getur, öllu sem foreldrar hans gera (Schwartzam, 2001).  

Margaret Mead var ein af þeim sem lagði grunninn að því að nota mætti börn á 

vettvangi þegar hún árið 1929 gerði tilraun til að rannsaka huga barna í Samóa eyjum. 

Hún gerði vel með að vilja rannsaka börn út frá þeirra eigin forsendum og fannst þau ekki 

síðra rannsóknarefni en fullorðnir. Aðferðir hennar í þessu tilfelli voru hinsvegar ekki upp 

á marga fiska og miðaðar út frá vestrænum samfélögum. T.d. lét hún börn, sem aldrei 

höfðu haldið á blaði né blýanti áður, teikna myndir sem hún svo greindi. Hún gerði þó 

mun fleiri rannsóknir en þessa með börnum og er vissulega frumkvöðull í þeim efnum 

(Hardman, 1973; Mead, 1993). Rannsóknir Mead og aðrar rannsóknir á eða með börnum 

voru löngum taldar ómerkilegri en aðrar rannsóknir (Hardman, 1973). Ekki nóg með það 

að börn voru ekki talin mikilvægt rannsóknarefni þá voru rannsóknir framkvæmdar af 

konum ekki í hávegum hafðar. Benedict, DuBois, Henry, Whiting og Child voru konur sem 

lögðu mikið af mörkum til mannfræði barna og voru verk þeirra á sínum tíma talin ansi 

ómerkileg (Schwartzam, 2001). Árið 1938 var staða barna innan mannfræði enn slæm en 

nokkrir mannfræðingar höfðu þó haft orð á því og vildu gera betur í þessum efnum 

(Hardman, 1973). Um 1920 fór að kræla á menningar- og persónuleikarannsóknum innan 

mannfræðinnar en þær urðu ríkjandi í upp úr 1940 (Schwartzam, 2001). 

 

3.2 Menningar- og persónuleikarannsóknir 

Menningar- og persónuleikakenningar eiga upphaf sitt frá 1920 en náðu hápunkti um 

1940-1950 (Schwartzam, 2001). Þær spretta að miklu leiti upp frá sálgreiningar 

mannfræði (e. psychoanalytic anthropology) en hún gekk út á að útskýra persónuleika, 

menningu og trú hinna fullorðnu með því að rannsaka börn. Einblínt var á hvernig 

einstaklingar læra hvernig ber að haga sér í tilteknu samfélagi eða í félagslegum hópi með 

því að læra gildin (Hardman, 1973). Barnæska er tími þar sem barn er mótað eftir ríkjandi 

gildum samfélagsins sem það lifir í og felst félagsmótunin (e. socialisation) í því að móta 

barnið að einstaklingi sem passar inn í það samfélag (Lancy, 2012). 
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           Fjölmargar rannsóknir voru gerðar að þessu tagi til að sanna samband á milli atvika 

í æsku og persónugerð einstaklinga (Lancy, 2012). Til dæmis útskýrðu Leighton og 

Kluckhon (1947) trú Navaho indjána á nornir og galdra með því að þeir höfðu orðið fyrir 

miklu áfalli sem skyldi eftir sig tilfinningaleg ör eftir þjálfun sem börn (Hardman, 1973). 

Ekki voru allir sem aðhylltust sálgreininálgunina sammála um hvernig félagsmótunin fór 

helst fram. Sumir lögðu áherslu á heimilið, aðrir á skólann og enn aðrir töldu allt umhverfi 

barnsins hafa áhrif (Hardman, 1973). Fraud-ískar kenningar urðu mikill áhrifavaldur 

kenningasmíða þessa tíma, sama hvort fólk var að verja þær eða afsanna þær. 

Rannsakendur höfðu áhuga á mynstrum í barnauppeldi svo sem klósettvönunum, 

refsingarformum, félagsuppbyggingum og athöfnum tengdum lífskeiðum (e. life cycle 

ceremonies). Þrátt fyrir að börn og ungmenni voru talin nokkuð merkileg viðfangsefni 

rannsókna á þessum tímum var það einungis út frá félagsmótun; hvernig er samfélagið að 

móta barnið eða ungmennið til að það verði virkur þegn í samfélagi fullorðinna í 

framtíðinni. 

Tengsl þróunar einstaklings og menningar var rannsakað mikið á árunum 1950-

1960 (Schwartzam, 2001). Áhugi mannfræðinga var ekki beint að börnunum sjálfum 

heldur hvernig börnin voru að þróast í fullorðnar manneskjur. Hvaða menningarbundnu 

þættir spiluðu inn í þróun persónuleikans. Börnin voru einungis nauðsynleg til að 

rannsaka menningu og þróun persónuleika en þau voru ekki sjálf aðal viðfangsefnið 

(Schwartzam, 2001). Fór þó svo að tilraunir til þess að nota mannfræði til að útskýra 

persónueinkenni þjóðar gróf að lokum undan menningar- og persónuleikaskólanum. 

Rannsóknir John og Beatrice Whiting „björguðu“ svo menningar- og 

persónuleikanálguninni en þau gerðu samanburðarrannsóknir á barnæsku í sex ólíkum 

menningum. Áherslubreytingin sem þau gerðu var að í stað þess að horfa á hvernig verið 

var að móta persónuna svo að hún passaði inn í samfélagið skoðuðu þau hvaða áhrif 

samfélagið hafði á börnin (Lancy, 2012). Mannfræðingar fóru svo sumir að meta gildi 

barna sem heimildarmenn upp úr 1950 (Schwartzam, 2001). 
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3.3 Börn sem heimildarmenn 

Eins og áður kom fram fóru mannfræðingar í auknum mæli að taka mark á börnum um 

1950 og töldu þeir gildi barna sem heimildarmenn vera mikið (Schwartzam, 2001). Til 

dæmis gerði Mary Goodman (1957) samanburðarrannsókn á japönskum og amerískum 

börnum þar sem hún lýsti gildi barna sem heimildarmanna fyrir mannfræðinga: „Börn eru 

góðir heimildarmenn fyrir  mannfræðinga vegna þess að þau lifa í samfélagi en taka lítinn 

sem engan þátt í að stjórna menningu þess.“ Hún taldi barnslega einlægni þeirra hafa 

ýmsa kosti. Þau geti til dæmis sagt frá hvernig menningin liti út frá þeirra augum án þess 

að hugsa það of djúpt í sögulegu samhengi. Að nota börn sem heimildarmenn var ekki 

nýtt á nálinni þarna en það hafði ekki oft verið gert og yfirleitt gert lítið úr gildi þeirra 

upplýsinga (Schwartzam, 2001). Audrey Richards gerði rannsókn á svipuðum tíma og 

áttaði hún sig á því eftir á, meðan hún skrifaði um innvígsluathafnir Bemba stúlkna í 

Zambíu, að henni þótti skorta viðhorf stúlkanna sjálfra í rannsókn sinni og fannst henni 

það mjög stór mistök af hennar hálfu (Richards, 1956; Montgomery, 2009). Þrátt fyrir 

uppástungur Richards, Goodman og fleiri mannfræðinga um að börn væru góðir 

heimildarmenn og heimsýn þeirra ætti að vera rannsóknarefni fyrir mannfræðinga kom 

hugmyndin um að börn væru bestu heimildarmennirnir um eigið líf ekki fram á 

sjónarsviðið fyrr en um 20 árum síðar (Goodman, 1957; Montgomery, 2009). 

 

3.4 Börn öðlast rödd í rannsóknum 

Upp úr 8. áratug síðustu aldar átti sér stað áberandi áherslubreyting í rannsóknum á 

börnum og barnæsku. Mannfræðingar fóru að ræða við börn í auknum mæli og fóru 

börnin að verða aðalatriði í rannsóknum (Montgomery, 2009). Þrátt fyrir langa sögu 

bandaríska mannfræðinga í rannsóknum á börnum voru það evrópskir mannfræðingar og 

aðrir félagsvísindamenn sem fóru fyrstir að rannsaka börn á pólitískan hátt. Þeir fóru að 

leggja áherslu á að rannsaka börn frá þeirra sjónarhorni og gefa þeim þannig rödd. Ekki 

voru þó allir sem tóku þátt í þessari áherslubreytingu og í raun voru fjölmargir sem héldu 

menningar- og persónuleikarannsóknum, sem margir töldu útdauðar, áfram (Schwartzam, 

2001). Til dæmis rannsökuðu Otterbein og Otterbein (1973) hvernig uppeldisaðferðir, þá 

sérstaklega grófur agi, hafði áhrif á persónuleika einstaklingsins þegar hann yrði fullorðinn 
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(Schwartzam, 2001). Myra Bluebond-Langner (1978) var meðal fyrstu mannfræðinganna 

til að nota börn sem heimildarmenn um eigið líf þegar hún rannsakaði börn í bandarískum 

spítölum.  Hún vann með langveikum börnum og bar saman vitneskju þeirra og viðbrögð 

við sjúkdómnum við vitneskju og viðbrögð foreldra þeirra og lækna. Í rannsókninni kom 

fram að börnin vissu vel að þau væru að deyja, þrátt fyrir að foreldrar þeirra og læknar 

hefðu haldið þeim upplýsingum frá þeim. Börnin höfðu mun meiri skilning á umhverfi sínu 

og aðstæðum en fullorðnu aðilarnir gerðu sér grein fyrir. Börnin földu þó fyrir foreldrum 

sínum og læknum vitneskju sína um sjúkdóminn til þess að vernda þau. Þessi rannsókn 

sýndi skýrt fram á að börnin vissu meira um sitt líf en fullorðnir aðstandendur þeirra 

sögðu þeim (Bluebond-Langner, 1978; Montgomery, 2009). Bluebond-Lagner leit á börn 

sem félagslega gerendur en árin sem fylgdu eftir rannsókn hennar voru því miður frekar 

döpur þegar kom að rannsóknum með börnum (Schwartzam, 2001). 

 

3.5 Tími vonbrigða í barnarannsóknum 

Um 1980 fóru félagsvísindamenn í auknum mæli að horfa á börn sem félagslega gerendur 

og litu svo á að börn bæri að skoða út frá þeim sjálfum á þeirra eigin forsendum 

(Christensen og Prout, 2002). Á 9. áratugnum voru börn þó inn og út til skiptist sem 

áhersluatriði í rannsóknum en mikill áhugi rannsakenda á þessum tíma var á lífslíkum 

barna og hvort að munur væri á lífslíkum drengja og stúlkna. Rannsakendur höfðu áhuga á 

frjósemi fólks og ástæðunum fyrir því að fólk eignaðist börn og svo fram eftir götunum. 

Börnin sjálf og þeirra líf var ekki miðpunktur rannsókna 9. áratugarins og má segja að 

hann hafi ollið miklum vonbrigðum þegar kemur að rannsóknum um börn og barnæsku 

(Schwartzam, 2001). Það var þó ein rannsókn sem stóð upp úr á þessum áratug en það var 

rannsókn Tronick, Morelli og Winn (1987) sem rannsökuðu áhrif þess á börn (aðallega 

ungabörn) að hafa mismunandi umönnunaraðila. Í þessari rannsókn voru ungabörnin 

miðpunkturinn. Töldu þau að ungabörnin hefðu sínar eigin leiðir og aðferðir til að ná 

markmiðum sínum gagnvart umönnunaraðilunum. Þetta var þó sem betur fer ekki 

rosalega langt tímabil og áttu árin í kjölfarið eftir að vera mun betri fyrir 

barnamannfræðina (Schwartzam, 2001). 
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3.6 Viðurkenning á gerendahæfni barna 

Um 1990 var lífsreynsla barna frá þeirra sjónarmiði orðin miðpunktur rannsókna margra 

mannfræðinga. Rannsóknir sem miðuðu að börnum höfnuðu þeirri hugmynd að vegna 

þess að börn væru aðeins tímabundið börn þá væru þau ekki mikilvæg. Þess í stað 

viðurkenndu þær að börn höfðu atbeini og þau höfðu áhrif á eigið líf, líf jafnaldra sinna og 

samfélagið í kringum þau. Þetta sjónarhorn er pólitískt og olli miklum óþægindum hjá 

sumum. Til dæmis hafnaði Robert LeVine hugmyndinni um að mannfræði barna ætti 

eingöngu að snúast um börnin sem gerendur (e. active agents) sem lifa í sínum eigin 

heimi, og sagði hann rannsóknir um börn að sumu leiti vera óþarfi (LeVine, 2003; 

Montgomery, 2009).  Þetta sjónarmið kom því ekki í stað gömlu sjónarmiðanna um 

hvernig rannsaka ætti börn heldur lifði við hlið þeirra (Christensen og Prout, 2002). 

Rannsóknir sem gerðar voru upp úr 1990 voru í auknum mæli miðaðar út frá börnunum í 

samanburði við fyrri rannsóknir og er hægt að segja að þær hafi verið forveri (e. 

foreshadow) mannfræði barna og barnæsku (Schwartzam, 2001). 

Líkt og kom fram hér að ofan hafa börn gjarnan verið rannsökuð líkt og þau séu 

óvirkir hlutir, bjargarlausir áhorfendur í umhverfi sem hefur áhrif á og mótar hegðun 

þeirra. Talið var að allar gjörðir barna væru lærðar af þeim fullorðnu og þau höfðu ekki 

sjálfstæðar hugsanir (Hardman, 1973). Í dag er talið að börn skapi sína eigin menningu 

sem er einstök og ólík menningu þeirra fullorðnu sem þau lifa með. Þessi barnamenning 

heldur þó að vissu leiti aftur af og mótar að hluta til menningu hinna fullorðnu. Börn eru 

ekki aðeins óvirkir móttakendur upplýsinga sem á endanum ná tökum á menningu hinna 

fullorðnu heldur eru þau virkir framleiðendur samfélagslegra afurða (Danely, 2013). 

Hardman (1973) er sammála þessari fullyrðingu og taldi hún að börn bæri að rannsaka á 

sínum eigin forsendum og ekki eingöngu sem afurð lærðrar hegðunar. Það eru miklar líkur 

á að börn eigi sér reynsluheim sem fullorðnir hafa ekki skilning á og er eingöngu hægt að 

rannsaka út frá börnunum sjálfum. Hardman taldi mikilvægt að ekki væru aðeins 

rannsakaðir karlmenn samfélaga eins og gjarnan tíðkaðist. Hún leggur áherslu á að konur, 

gamalt fólk og börn hafi margt fram að bjóða og verður að rannsaka alla þessa hópa til að 

fá rétta mynd af samfélagi. Ólíkir hópar samfélagsins geti boðið uppá innsýn í nýjar víddir 

sem eru mögulega óþekktar hinum hópunum (Hardman, 1973). 
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Ensku mannfræðingarnir Jean La Fontaine (1986) og Allison James (1997) eru 

sammála félagsfræðingunum Chris Jenks (1996), Berry Mayall (1994) og Frances Waksler 

(1991) um að barnæskuna ber að skilja sem menningarlega mótað fyrirbæri. Barnæska er 

ekki eins allsstaðar heldur getur hún verið breytileg eftir tíma og stöðum og ekki ætti að 

horfa á hana sem tíma þar sem öll börn eru öðrum háð og valdalaus, þrátt fyrir að það sé 

oft þannig sem börn upplifa aðstæður sínar. Þessir fræðimenn rannsökuðu sérstaklega 

hvernig barnæska er túlkuð í nútíma vestrænum samfélögum sem eitthvað aðskilið við 

heim fullorðinna (Montgomery, 2009). La Fontaine (1986) hélt því einnig fram að 

rannsaka ætti börn á þeirra eigin forsendum, sem félagslegir gerendur, ekki sem ómótuð 

menningarleg fyrirbæri. Hún segir mannfræðina til að byrja með, hafa litið á börn sem 

ókláraðar menningarverur. Hún sagði barnæskuna, líkt og fullorðinsárin, alltaf mælast í 

félagslegri skilgreiningu frekar en líkamlegum þroska. Mannfræðinga ættu því að hafa 

áhuga á barnæsku sem félagslegri stofnun, sem hluta af menningunni, sem jafn mikilvægri 

breytu og kyn (La Fontaine, 1986; Montgomery, 2009; Schwartzam, 2001). Hardman 

(1973) leggur til að börn séu rannsökuð ekki sem eitthvað sem á eftir að þróast heldur 

fyrir það sem þau eru í dag. Til að gera það þarf að gera grein fyrir atbeini barna eða 

gerendahæfni. En hvað er atbeini? 
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4 Atbeini 

Sherry B. Ortner (1984) talar um í grein sinni Theory in Anthropology since the Sixties að 

eitt sinn hafi mannfræðin verið slíkt fag að fræðimenn gátu staðsett sig innan einhvers 

ákveðins kenningaramma (e. paradigm) sem var ráðandi á þeim tíma. Í dag er fagið orðið 

töluvert fjölbreyttara og sú þörf að staðsetja sig innan eins kenningaramma ekki til staðar. 

Í stað þess að velja sér einhvern kenningaramma eða slíkt til að fylgja og byggja 

rannsóknir sínar á er fólk farið að leggja meiri áherslu á gerendahæfni eða atbeini 

einstaklinga. Gjörðir einstaklinga og atbeini verður fyrir áhrifum af menningunni sem 

einstaklingur er alinn upp í. Atbeini hefur áhrif á sjálfsmyndarsköpun einstaklinga en 

endurspeglar í raun á sama tíma gildi og viðmið samfélagsins (Ortner, 2006). 

Gerendahæfni er hvorki kenning né rannsóknaraðferð heldur fremur tákn sem stuðst er 

við við gerð kenninga eða rannsókna. Ortner telur stórt framlag þeirra sem aðhyllast 

kenningar Geertz til mannfræðinnar vera áhersluna á að rannsaka menningu frá „the 

actors point of view“ eða frá sjónarhorni gerendans. Það sem þetta þýðir einfaldlega er að 

menning er afurð af því að félagslegar verur með gerendahæfni eru að reyna að uppgötva 

heiminn sem þær búa í. Ef við ætlum að reyna að skilja menningu verðum við því að 

staðsetja okkur í þá stöðu sem menningin varð til í. Geertz bjó ekki til kerfi eða kenningu, 

það sem hann gerði var að staðsetja gerendann í aðalhlutverk eða miðju (Ortner, 2006; 

Ortner, 1984). 

Orðið atbeini er dregið af Latneska orðinu agentina sem merkir „árangusríkt eða 

kraftmikið“ og var sett fram um 1650 með merkingunni „virk aðgerð“ (e. active 

operation). Atbeini er í dag eitt lykilhugtak mannfræðinnar en hugtakið hefur verið 

skilgreint á ólíka vegu eftir tíð ,tíma og eftir því hver skilgreinir. Hugtakið er þó aðallega 

notað á tvennan hátt í mannfræðinni í dag: Til að útskýra fjölbreytilega hegðun mannsins 

og til að gera grein fyrir breytingum í samfélagsgerðinni (Defo, 2013). Sumir fræðimenn 

halda því fram að félagslegu kerfin hafi mun meiri áhrif og stjórni einstaklingum í meiri 

mæli en áður var talið. Gjörðir (e. practice) er ekki fjandsamlegur úrstlitakostur í 

rannsóknum um formgerðir, heldur nauðsynleg viðbæta. Nútíma „practice“ kenningar 

reyna að útskýra tengslin milli mannlegra gjörða annars vegar og heimseiningar (e. global 

entity) sem hægt er að kalla kerfið hinsvegar. Bæði er hægt að spyrja hvaða áhrif gjörðir 

hafa á kerfið og einnig hvaða áhrif kerfið hefur á mannlegar gjörðir (e. practice). Í 
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grunninn gera „practice theory“ mannfræðingar ráð fyrir að samfélag og saga eru ekki 

aðeins samansafn af handahófskenndum (e. hoc) viðbrögðum og aðlögun við sérstökum 

aðstæðum, heldur er þeim stjórnað af ákveðni formgerð af ríki og stofnunum (Ortner, 

1984). 

Samkvæmt Christensen og Prout (2002) á aðal viðfangsefni félagsvísinda á tímum 

póstmódernisma að taka ábyrgð á minnihlutahópum sem settir hafa verið til hliðar, 

svokölluðum „hinum“ sem hafa hingað til verið útilokaðir frá fullri þátttöku í samfélaginu. 

Þrátt fyrir að þeir hafi ekki sérstaklega nefnt börn í þessu samhengi hafa börn verið skilgreind 

sem slíkur hópur af barnafræðingum (e. sociologists of childhood) (Christensen og Prout, 

2002). Mannfræðingar, líkt og aðrir fræðimenn, hafa til dæmis sett börn í hópinn „hinir” og 

hefur í gegnum tíðina verið litið framhjá börnum sem viðfangsefnum út af fyrir sig á þeirra 

eigin forsendum (Schwartzam, 2001). 

Cristensen og Prout telja að börn hafi verið svokallaður þaggaður hópur í fræðunum, 

sem og annars staðar. Með því er átt við að ekki hefur verið tekið mark á þeim eða hlustað á 

þau. Með öðrum orðum hefur verið litið svo á að börn hafi ekki gerendahæfni. Þegar fjallað er 

um málefni barna, hvað þeim sé fyrir bestu og hvað þau vilji, er það gert á forsendum 

fullorðinna og oft fá börnin engu að bæta við. Hefðbundnasta aðferðin til að rannsaka börn 

hefur verið að sjá börn sem hluti, sem sagt einstakling sem aðrir stjórna frekar en viðfangsefni 

sem leikur hlutverk í samfélaginu. Þessi nálgun er enn mjög algeng í dag. Þessi aðferð 

vanrækir skilning á börnum sem félagslegum persónum. Hún er byggð á þeirri ályktun að börn 

séu háðir einstaklingar en ekki gerendur. Sjónarhorn og gjörðir fullorðinna er það sem 

stjórnar lífi barnanna. Þau hafa lítil sem engin áhrif á sitt eigið líf. Markmiðið er oft að vernda 

þessar vanhæfu bjargarlausu verur. Rannsakendur efast um trúverðuleika barna og getu 

þeirra til að gefa réttmætar upplýsingar. Börn eru álitin vanhæf og þar af leiðandi ekki með 

vitsmuni til að skilja hugmyndir á bakvið rannsóknir, skorta getu til að gefa samþykki eða til að 

hafa rödd til að tjá hvernig best væri að setja rannsókn upp eða túlka hana (Christensen og 

Prout, 2002). Hegðun þeirra og líðan hefur að mestu verið tekin sem gefin. Þau hafa verið 

rannsökuð í fjarlægð og telur Schwartzam (2001) skrítið að tólin sem femínísk nálgun býður 

upp á hafa ekki verið notuð meira í rannsóknum á eða með börnum. Femínisminn sem 

kenningarrammi hefur nefnilega sérstaklega beitt sér fyrir réttindum þaggaðra hópa, ekki 
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aðeins kvenna líkt og orðið felur í sér heldur einnig svartra, samkynhneigðra og þannig fram 

eftir götunum (Schwartzam, 2001). 

Það þarf þó að varast að þótt það þurfi að taka meira mark á börnum og gerendahæfni 

þeirra, þá eru þau ekki eins og fullorðnir og hafa vissa sérstöðu sem hópur. Þrátt fyrir að 

samþykkja þurfi börn sem félagslega gerendur þá réttlætir það ekki að koma fram við börn á 

sama hátt og fullorðna (Christensen og Prout, 2002). Fullorðinshyggja (e. adult centrism) 

hefur einkennt nær allar kenningar félagsvísindanna og skilgreina börn sem fjarlæg, þögul, 

„fullorðna einstaklinga í sköpun“, sem á eftir að móta í fullorðna einstaklinga (Schwartzam, 

2001). Margir sem skrifað hafa um félagsfræði barnæsku telja að ekki beri að horfa á börn 

sem viðkvæm (Christensen, 2000) eða vanhæf (Hutchby og Moran-Ellis, 1998). Frekar eigi 

fullorðnir að taka ábyrgð og rannsaka börnin á vissum jafningjagrundvelli sem viðurkenni það 

sem þau eiga sameiginlegt með fullorðnum en virði einnig það sem er ólíkt (Christensen og 

Prout, 2002). 

Boyden (1990) tekur Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem dæmi um 

hvernig litið hefur verið framhjá börnum. Árið 1948 voru börn ekki sérstaklega nefnd, ekki 

frekar en konur. Grunnurinn af almennum hugmyndum fyrir réttindi barna var byggður 1959 

þegar Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti (e. aptopted) yfirlýsinguna um réttindi 

barnins (e. The Declaration of the Rights of the Child). Þrátt fyrir góðan ásetning, miðaði 

yfirlýsingin að því að vernda fjölskylduna óháð þeim hættum sem gætu leynst inn á heimilinu. 

Boyden bendir á að yfirlýsingin gerði ekki grein fyrir ólíkum aðstæðum barna frá ólíkum 

stöðum í heiminum og miðaðist hún að því að vernda og næra barnæskuna eins og hún var 

skilgreind af vestrænum fullorðnum einstaklingum. Þarfir barna gátu ekki verið ólíkar eftir 

ólíkri stöðu og menningarbundnum mun. Einnig hunsaði hún að börn gætu sjálf haft eitthvað 

að segja varðandi hag sinn og þarfir. 

Árið 1989 var gefin út ný yfirlýsing frá Sameinuðu þjóðunum þar sem gert var grein 

fyrir ólíkum aðstæðum barna og að ekki væri hagur þeirra allra hinn sami. Enn var fjölskyldan 

álitin hinn besti vernandi staður fyrir velferð barnanna en þó var tekið fram að vernda skyldi 

börn frá misnotkun og vanrækslu innan fjölskyldunnar. Ein stærsta breytingin var sú áhersla á 

að börn gátu haft atbeini. Börn fengu þarna réttindi líkt og réttindi til tjáningafrelsis, sem er 

ekki aðeins verndandi heldur opnar nýjar dyr fyrir börn til að taka þátt í því sem að þeim 

kemur (Cantwell, 1989). Þetta er algerlega í takt við þær breytingar sem áttu sér stað í 



  

20 

félagsvísindum á þessum tíma hvað varðaði börn. Sjónarmið sem þróaðist út frá því að horfa á 

börn sem félagslega gerendur sér börn sem virka þátttakendur í rannsóknarferlinu, líkt og þau 

eru í öðrum félagslegum ferlum (Alderson, 2000; Thomas og O’Kane, 1998). Þetta sjónarmið 

nýtur stuðnings Sameinuðu þjóðanna varðandi réttinda barna, sér í lagi þegar kemur að 

þátttöku barna. Sameinuðu þjóðirnar leggja áherslu á að allar athafnir (t.d. rannsóknir) sem 

hafa áhrif á líf barna verða að byggja á því að sjá börn sem manneskjur og virka borgara. Þetta 

ýtir undir að börn eigi að vera hluti af því sem við þeim kemur, upplýst um stöðu sína og 

aðstæður, hlustað á þau og þau spurð út í málefni sem við þeim koma. Þessi nálgun er byggð 

á þeirri tiltölulega nýlegu hugmynd að rannsókn sé afurð samspils rannsakenda og 

heimildamanna. Hefur þessi  þróun leitt til frekari hugmynda um að börn eigi að taka sífellt 

meiri þátt sem með-rannsakendur (Christensen og Prout, 2002). 

Þrátt fyrir að þarfir allra barna í heiminum séu vissulega ekki hinar sömu eru alltaf 

vissar aðstæður sem ógna börnum um allan heim og eiga öll börn rétt á að vera ekki í þeim 

aðstæðum. Því er nauðsynlegt að hafa einhversskonar alþjóðlega stefnu og lög til að vernda 

börnin. Þetta er augljósast í tilvikum þar sem börnum stafar líkamleg hætta af völdum 

einhvers eins og til dæmis þegar þau eru hluti af hópi sem verður fyrir þjóðarmorði 

skipulögðu af ríki einhvers lands (e. as objects of official genocidal policies), verða fyrir 

pyntingum og frelsissviptingu. Það er einnig mikilvægt til að vernda börn þar sem ríkið í þeirra 

landi stendur fyrir kúgun á ákveðnum kynþætti eða trúarhópum eða standa að baki 

róttæknum aðlögunarstefnum sem neita börnum stöðugu félagslegu umhverfi sem ætti að 

vera undirstöðuaðstæður af barnæsku allstaðar (Stephens, 1995). 

Til að viðurkenna félagslegt atbeini barna var nauðsynlegt að hætta að horfa á þau 

sem óvirka hluti (e. passive objects) og byrja að horfa á þau sem hæfa einstaklinga í 

samfélaginu (Lancy, 2012). Það sem einkennir það rannsóknarsjónarmið að sjá börn sem 

einstaklinga með gerendahæfni er það að börnin eru talin sjálfstæðir einstaklingar með 

sjálfstæðar hugmyndir og sýn á heiminn (Prout and James, 1990). Börn eru þar af leiðandi 

ekki lengur eingöngu talin vera einstaklingar sem eru hluti af og háðir fjölskyldum, skólum, 

eða öðrum félagslegum stofnunum.  Það sem einkennir þessa rannsóknarnálgun helst er að 

hún tekur engan mun á börnum og fullorðnum sem gefnum. Til dæmis þegar kemur að því að 

velja aðferðir til að vinna með börnum er farið eftir sömu grunnreglum eins og í rannsóknum 

með fullorðnum. Tilteknar aðferðir verða að henta einstaklingunum í rannsókninni og 
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spurningum sem vonast er eftir að svara (Christensen and James, 2000; Christensen og Prout, 

2002). Í gegnum tíðina hafa margir sem rannsaka börn litið svo á að þau hafi ekki skoðanir 

aðeins draumóra eða trúr (Lancy, 2012). Einnig hafa ýmsir haldið því fram að börn segi alltaf 

satt en það er bein afleiðing af því að telja þau ekki hafa gerendahæfni. Þau hafi þá ekki 

hæfileika til að ljúga sér til umbóta heldur segi þau bara það sem þau „eiga“ að segja 

(Goffman 1992).  Lancy (2012) segir barnæsku vera í sífelli þróun. Við getum ekki farið aftur í 

tímann og rannsakað barnæsku líkt og hún var fyrir hundrað árum. Til að byggja alhliða 

mannfræði barnæsku verðum við að nota allt sem okkur gefst, sama hversu gamalt og lélegt 

það gæti virst. Þar sem upplýsingar um börn eru af svo skornum skammti verðum við að taka 

til greina allar fyrri rannsóknir ef við viljum þróa sviðið og vera tekin alvarlega af þeim sem 

rannsaka börn í öðrum greinum og frá öðrum sjónarhornum og sérstaklega þeim sem gera lög 

eða stefnur sem varða börn (Lancy, 2012). 

Mannfræði barna (e. child-centered anthropology) lítur á skilning barna og 

sjónarmið sem eitthvað vert að taka alvarlega og þau séu ekki ómótaðir eða óhæfir 

einstaklingar (Montgomery, 2009). Þetta sjónarmið skapar þó ný vandamál þegar kemur 

að siðferði í tengslum við rannsóknir á og með börnum. Því hefur þurft að þróa nýjar 

aðferðir til að rannsóknir á börnum skili árangri og standist kröfur um siðferðislega staðla 

hverju sinni. Rannsakandi verður að hlusta á barnið og ná að skilja sjónarmið þess og 

þessu er áorkað með ýmsum aðferðum sérstaklega sniðnar að börnunum og áhuga þeirra 

(Christensen og Prout, 2002). 
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5 Siðferði 

Þegar rannsóknir eru framkvæmdar eru ávallt ýmsar siðferðislegar reglur sem 

rannsakandi þarf að fara eftir og hafa spurningar um siðferði með árunum farið að skipta 

meira máli í kenningasmíðum félagsvísindagreina. Siðferði felur í grunninn í sér að maður 

reynir að skapa eins lítinn sársauka eða skaða og mögulegt er og því verður maður að gera 

sér grein fyrir áhrifum sem rannsóknin gæti mögulega haft á þátttakendur (O’Reilly, 

2005). Sú þróun sem hefur átt sér stað að farið sé að horfa á börn sem félagslega 

gerendur hefur breytt stöðu barna innan félagsvísinda svo um munar. Það hefur orsakað 

að fyrirframgefnar hugmyndir og ályktanir um börn sem enn fyrirfinnast innan fagsins 

hafa veikst gífurlega. Það að börn hafa öðlast nýja rödd í málefnum sem þau voru áður 

útilokuð frá hefur orðið til þess að fagið hefur orðið mun flóknara með því að koma með 

nýja félagslega gerendur inn á sviðið og því ný félagsleg tengsl. Sem félagslegir gerendur 

verður að líta svo á að börn hafi einhverskonar sérstök áhugmál og hagsmuni sem eru 

ólíkir því sem aðrir hópar hafa, t.d. kennarar, pólitíkusar , foreldrar, rannsakendur og svo 

framvegis. Þetta gerir fagið mun flóknara með því að skapa ný félagsleg tengsl og nýja 

hagsmunaárekstra og það skapar einnig ný siðferðisleg vandamál og eykur ábyrgð 

rannsakenda (Christensen og Prout, 2002). 

Karen O’reilly (2005) telur siðferðislegar reglur vera mjög mikilvægar þegar kemur 

að rannsóknum að einhverju tagi. Henni finnst þó mikilvægt að siðferðislegar hindranir 

komi ekki í veg fyrir að rannsókn sé framkvæmd heldur sé alltaf hægt að finna einhverja 

leið til að framkvæma rannsókn eftir siðferðislegum stöðlum (O’Reilly, 2005). Mikilvægt er 

að rannsakandi og heimildarmaður séu sammála um hvernig siðferðislegu sambandi skuli 

vera háttað þeirra á milli, sama hvort heimildarmenn séu börn eða fullorðnir. Hugtakið 

börn inniheldur stóran ólíkan hóp af fólki líkt og hugtakið fullorðnir og því reynist mjög 

erfitt að finna einhver almenn siðferðisleg gildi og viðmið sem hentar fyrir allan hópinn. 

Hindranirnar sem þeir sem rannsaka barnæsku út frá því sjónarmiði að börn séu 

félagslegir gerendur eru mjög svipaðar þeim hindrunum sem félagsfræðingar sem 

rannsaka aðra hópa sem hafa orðið fyrir útilokun þurfa að kljást við. Verkefni 

félagsvísindamannsins er að vinna fyrir rétti fólksins til að öðlast rödd og að á þau sé 

hlustað. Þegar kemur að börnum er aldur líklega algengasta orsök slíks mismununar 

(Christensen og Prout, 2002). 
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Fyrsti þröskuldurinn sem rannsakandi verður að reyna á einhvern hátt að yfirstíga 

hefur að gera með valdaójafnvægið sem oft ríkir á milli fullorðna og barna. Það er 

jafnframt líklegast stærsta hindrunin. Til að vinna úr þessu vandamáli hafa nokkrir 

mannfræðingar reynt að gera skilin á milli sín og barnsins eins óljós og kostur er á með því 

að gera sjálf sig að einskonar „félagslegum börnum“ í þeim skilningi að gera það sama og 

þau á sama hátt. Sumir mannfræðingar hafa tekið börnin sín með sér á vettvang og fengið 

aðstoð frá þeim við rannsóknir á börnum. Það hafa þó verið skiptar skoðanir á ágæti þess 

að taka með sér félaga, hvort svo sem það sé barn, maki, vinur eða annað á vettvang. Það 

getur haft ýmis ágæt áhrif á rannsóknir en þó einnig önnur ekki svo góð. En hvernig á 

fullorðinn rannsakandi að samsama sér við börn? Þetta er vandamál sem margir 

rannsakendur hafa rekið sig á (Gary Fine, 1987; Montgomery, 2009). Félagsfræðingurinn 

Gary Fine (1987) kom með dæmi um fjögur mismunandi hlutverk sem fullorðinn 

rannsakandi getur sett sig í ; umsjónamaður (e. supervisor), leiðtogi (e. leader), áhorfandi 

(e. observer) eða vinur (e. friend). Öll þessi hlutverk innihalda valdamisræmi milli 

fullorðins og barns og þrátt fyrir að hlutverkið „vinur“ sé eflaust besta leiðin til að 

framkvæma vel heppnaða þátttökuathugun, er alltaf viss líkamlegur stærðarmunur, sem 

og valdaójafnvægi sem getur haft áhrif á niðurstöður (Fine, 1987; Montgomery, 2009). 

Önnur mjög mikilvæg siðferðisleg regla er að þátttakendur í rannsókn verða ávallt 

að gefa upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni. Rannsakandi verður að gera vel grein fyrir 

um hvað rannsóknin snýst, hvað verður gert og af hverju og hvað verður um gögn 

rannsóknarinnar. Þetta getur þó verið vandasamt verkefni þar sem oft getur það haft áhrif 

á svör eða hegðun þátttakenda að vita of mikið um rannsókn. Einnig getur komið fyrir að 

fólk skilji ekki að fullu einhver orð eða hugtök sem rannsakandi notar til að útskýra 

rannsóknina og hefur því þátttakandi ekki nógu góðan skilning á rannsókninni og getur því 

ekki gefið það sem kallast upplýst samþykki. Þetta getur orsakast vegna aldurs, reynslu 

eða af öðrum ástæðum (O’Reilly, 2005). Upplýst samþykki er mun flóknara fyrirbæri þegar 

kemur að rannsóknum með börnum en fullorðnum (Lancy, 2012). Í Vestrænum 

samfélögum gætu börn verið beðin um að taka þátt í rannsókn en möguleikar þeirra til að 

svara neitandi gæti verið aftrað af mörgum mögulegum ástæðum. Til dæmis þar sem 

margar rannsóknir á börnum eru gerðar í skólum getur verið erfitt fyrir barn að draga sig 

úr hópnum þegar það er inni í stundarskránni þeirra. Oft eru líka foreldrar og kennarar 
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spurðir um leyfi en ekki börnin. Í flestum samfélögum er oft svipað fyrirkomulag þar sem 

börnin eru ekki spurð, aðeins fullorðnir (Montgomery, 2009). Börn eru líkleg til að horfa á 

rannsakandann sem einstakling með völd og finnst þau þar af leiðandi ekki hafa kost á því 

að segja nei. Mjög gott getur verið að staðfesta samþykki nokkrum sinnum þegar líður á 

rannsóknina, sérstaklega þegar þátttakendur eru að deila einhverju persónulegu (O’Reilly, 

2005). 

Þrátt fyrir að börn gefi sitt leyfi eru miklir erfiðleikar sem þarf að yfirstíga. Margir 

mannfræðingar hafa þróað sérstaka tækni um hvernig best sé að nálgast börn miðað við 

þroska þeirra, athygli og áhuga. Sumir hafa notast við að láta þau mála eða teikna myndir 

og túlka svo listaverkin, aðrir hafa látið þau fá myndavélar eða upptökuvélar og beðið þau 

um að festa á filmu það sem þau telja merkilegt eða mikilvægt. Slíkar rannsóknir gefa 

sérstaka sýn inn í líf barnanna og er mjög viðurkennd frá siðferðislegu sjónarmiði, þar sem 

þau eru virkir gerendur í rannsókn sem fjallar um þau sjálf (Montgomery, 2009). Trúnaður 

er eitthvað sem rannsakandi lofar að veita því honum ber siðferðisleg skylda að gera svo 

því þátttakendur ættu alltaf að hljóta fullrar nafnleyndar (Lancy, 2012). Það getur þó 

reynst snúið. Þrátt fyrir að nöfnum hefur verið breytt eru oft aðrar upplýsingar sem koma 

fram um einstaklinga sem einkennir þá. Alger trúnaður og nafnleynd er ekki alltaf það 

sama. Í sumum tilfellum kemst rannsakandi að einhverju sem honum gæti fundist 

mikilvægt að uppljóstra í þágu einhvers en þá þyrfti hann að svíkja fólk sem var svo 

vinalegt að taka þátt í rannsókninni hans. Þetta er til dæmis oftar vafamál þegar kemur að 

börnum og öryggi þeirra. Sumir fræðimenn telja reglur um siðferði halda aftur af 

rannsóknum og vera sumar hverjar óþarfi og setja spurningamerki við hverja þessar reglur 

vernda (O’Reilly, 2005). 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar þar sem siðferðislegum skyldum er ekki 

framfylgt en einnig hafa margar mikilvægar uppgötvanir verið gerðar á þann hátt. Sumar 

þessara rannsókna hafa þó verið harðlega gagnrýndar og hafa margir óttast að slíkt brot á 

trausti setji slæmt orð á rannsóknir félagsvísinda yfir höfuð. Þessar rannsóknir hafa verið 

gagnrýndar fyrir blekkingu, óheiðarleika, innrás í einkalíf fólks og skort á samþykki 

þátttakenda. Slíkar rannsóknir eru eingöngu taldar ásættanlegar í örfáum 

bráðnauðsynlegum tilfellum þar sem það er svo erfitt að réttlæta þær (O’Reilly, 2005). 

Prout og Christensen (2002) taka fram að þeir álíta ekki öll börn jafn hæf til að taka þátt í 
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rannsóknum né að þau eigi endilega að taka þátt sem meðrannsakendur (Christensen og 

Prout, 2002).  
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6 Geðraskanir alvarlegt heilsufarsvandamál 

Geð- og hegðunarraskanir fyrirfinnast í öllum samfélögum heims og í öllum stéttum 

samfélaga. Fátækt fólk er þó mun líklegra en efnahagslega vel sett fólk að þróa með sér 

geðröskun af einhverju tagi. Árið 2001 voru geðraskanir fimm af tíu stærstu ástæðum 

fötlunar í heiminum og tóku um 12% af sjúkdómabyrði heims (Campion ofl., 2013; WHO, 

2001).  Um það bil 25% fólks í heiminum hefur gengið í gegnum þunglyndi fyrir 18 ára 

aldur (Clarke, 2001) og er því ekki að furða að alvarlegt þunglyndi (e. Major depression) er 

eitt stærsta heilsufarsvandamál í nútímasamfélögum. Vegna þess hve margir þjást af 

þunglyndi og hversu alvarlegt það er, er þunglyndi nú aðal orsök fötlunar (Avenevoli og 

Merikangas, 2006). 

Til dæmis í Englandi eru geðraskanir stærsta sjúkdómabyrðin eða um 22,8%. Inni í 

þessa tölu vantar samt sem áður nokkrar persónuleika- og geðraskanir eins og til dæmis 

kvíðaröskun, fóbíur, jaðarpersónuleikaröskun, einhverfu og andfélagslega 

persónuleikaröskun. Til samanburðar er krabbamein um 16,2% af allri sjúkdómabyrði 

Englands og hjartasjúkdómar um 15,9%. Um 23% fullorðinna og 10% barna í Englandi 

þjást af geðröskunum en þær koma yfirleitt upp þegar fólk er á þrítugsaldri sem er 

mörgum áratugum á undan öðrum sjúkdómum (Campion ofl., 2013).  

Allt bendir til þess að þunglyndi og aðrar geðraskanir eru að verða sífellt stærra og 

alvarlegra vandamál. Ef borið er saman hlutfall öryrkja vegna geðraskanna árið 1992 og 

2004 á Íslandi er auðsjáanlegt að þetta er sístækkandi vandamál. Árið 1992 voru hlutfall 

kvenkyns öryrkja vegna geðraskanna 15% og hlutfall karlkyns öryrkja vegna geðraskanna 

13,8%. Árið 2004 var hlutfall kvenna orðið 28,7% og karla 17,8%. Árið 2004 voru 

geðraskanir orðnar algengasti kvillinn sem leiddi til örorku hér á landi meðal karla og næst 

algengasti meðal kvenna (Tryggvi Þór Herbertson, 2005). Það er því óhætt að áætla að 

sjúkdómabyrði geðraskanna muni að öllum líkindum aukast með komandi árum (WHO, 

2001). 

Öryrkjar og aðrir sjúklingar leggja af augljósum ástæðum minna af mörkum til 

þjóðarframleiðslu en heilbrigt fólk á vinnumarkaðinum. Því eru framleiðslu- og 

hagvaxtarmöguleikar landsins takmarkaðir í auknum mæli í kjölfar þess að sífellt fleiri 

sækja um örorku vegna geðraskanna. Því er mikilvægt fyrir þjóðfélagið að halda örorku í 
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skefjum. Á Íslandi í dag eru lágmarkslaun ekki hærri en örorkubætur og því er hvatinn fyrir 

fólk að fara aftur út á vinnumarkaðinn eftir langvarandi veikindi lítill. Því halda margir 

áfram á örorkubótum þrátt fyrir að vera hugsanlega orðið vinnufært. Þegar atvinnuástand 

er slæmt og laun lág miðað við örorkubætur hækkar hvatinn hjá fólki að sækja um 

örorkumat og hvatinn hjá fólki sem er þegar á örorkubótum til að losna úr því ástandi 

minnkar (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). 

Geðheilbrigðisvandamál hafa augljósan efnahagslegan og samfélagslegan kostnað. 

Þeir sem þjást af geðröskunum, sem og fjölskyldur þeirra og umönnunaraðilar, finna oft 

fyrir takmarkaðri framleiðslugetu, bæði í vinnu og heima fyrir. Töpuð laun, samhliða 

rándýrum heilbrigðisþjónustukostnaði, getur haft virkilega slæmar fjárhagslegar 

afleiðingar fyrir sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Það leiðir til aukinnar fátæktar og gerir 

fólkið háðara félagslegum stofnunum og hjálparstofnunum. Fyrir bæði sjúklinga og 

fjölskyldur þeirra geta félagslegu afleiðingarnar einnig verið hrikalegar; atvinnuleysi 

verður staðreynd fyrir marga, rofin félagsleg tengsl, fordómar, mismunun og takmörkuð 

lífsgæði. Einnig hefur fjöldinn allur af rannsóknum leitt í ljós orsakasamband á milli 

geðraskanna og ýmissa líkamlegra sjúkdóma svo sem krabbameins, hjartveiki, sykursýkis 

og HIV/AIDS.  Þetta stafar af því að fólk sem þjáist af geðröskunum lifir oft óheilbrigðu 

líferni og hugsar ekki vel um sig sem hefur slæm áhrif á líkamlega heilsu þeirra og eykur 

líkur á líkamlegum sjúkdómum (WHO, 2001). Þessi hegðun fólks með geðraskanir getur 

leitt til heilsufarsvandamála sem styttir lífið um allt að 20 ár. Til dæmis eru reykingar 

stærsta dánarorsök sem hægt er að fyrirbyggja í Englandi en um 42% þeirra sem reykja í 

Englandi er fólk sem þjáist að geðröskunum (Campion ofl., 2013). 

Líkt og geðraskanir geta oft á tíðum skapað fátækt hafa efnahagslegar aðstæður 

fólks oft mikil áhrif á hvort það þrói með sér geðröskun. Þetta er einskonar vítahringur, 

því fátækari sem þú ert því meiri líkur eru að þú þróir með þér geðröskun og ef þú þjáist 

af geðröskun ertu mun líklegri til að verða fátækari. Á meðan efnahagslegur ójöfnuður 

eykst mun sjúkdómabyrði geðraskanna að öllum líkindum aukast (Campion ofl., 2013). 

Stærsta ástæðan fyrir þessum tengslum efnahagslegs ójafnaðar og sjúkdómabyrði 

geðraskanna er skortur á meðferðarúrræðum sem standa fólki með geðraskanir til boða. 

Þau meðferðarúrræði sem yfir höfuð standa til boða eru oft kostnaðarsöm og ekki hafa 

allir ráð á því að fara í meðferðir. Til samanburðar fá langflestir þeirra sem þjást af 
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krabbameini einhverskonar aðstoð þó hún sé vissulega misgóð eftir löndum (Campion 

ofl., 2013). 

Mikilvægt er að setja upp geðheilbrigðisstefnur sem lýsa gildum, tilgangi og 

aðferðum ríkistjórnar til að minnka sjúkdómabyrði geðraskanna og bæta geðheilbrigði 

þjóðarinnar. Þær stefnur væru til þess að bæta framtíðina og búa til áætlun til að bæta 

meðferðarúrræði og forvarnarstarf í þessum málum og efla geðheilsu samfélagsins (WHO, 

2001). Nokkrar aðgerðir væri hægt að framkvæma til að draga úr ójöfnuði og í leiðinni 

líklega minnka sjúkdómabyrði geðraskanna. Til dæmis er mjög mikilvægt að koma í veg 

fyrir slæma meðferð á börnum (Campion ofl., 2013), en óásættanleg umönnun snemma í 

lífinu er áhættuþáttur í fólk þrói með sér kvíðatengd sálfræðileg og líkamleg veikindi 

einhvern tímann á ævinni (Luecken og Lemery, 2004). Einnig er mikilvægt að grípa 

snemma inn í og hefja meðferð þegar einstaklingur sýnir einkenni geðraskanna. Þannig 

væri hugsanlega hægt að koma í veg fyrir að einstaklingurinn lendi síðar í þeim vítahring 

að lenda í verri félagslegum aðstæðum og verða þar að leiðandi veikari og í kjölfar þess í 

verri aðstæðum og svo framvegis (Campion ofl., 2013). Fólk með geðraskanir fær því 

miður ekki sömu meðhöndlun og fólk sem þjáist af líkamlegum sjúkdómum en er það 

líklega vegna foróma í garð andlegra veikinda (Sapir, 2014; Jorm, 2000; Shrivastava, 

Johnston og Bureau, 2012) 

 

6.1 Fordómar gegn geðröskunum 

Í gegnum tíðina hefur fólk sem þjáist af geðröskunum að miklu leiti verið vanrækt í 

heilbrigðiskerfinu og af félagsþjónustu í samanburði við fólk sem þjáist af líkamlegum 

sjúkdómum (Sapir, 2014). Andleg veikindi hafa ekki verið viðurkennd á sama hátt og 

líkamleg og hefur mikil þöggun verið um geðraskanir. Vanrækslan hefur einmitt leitt til 

lítillar umræðu, fáfræði og fordóma. Fordómarnir hjálpa svo til við að viðhalda þögguninni 

og vanrækslunni (Jorm, 2000; Shrivastava, Johnston og Bureau, 2012). Það er þó spurning 

um hvort kemur á undan, þöggun eða fordómar. Þrátt fyrir að gæði úrræða og þjónustu 

fyrir fólk með geðraskanir hafa batnað mikið undanfarin 50 ár hefur framþróun í meðferð 

ekki náð að minnka fordómana sem fylgja geðröskunum. Fordómar einangra fólk og aftrar 

því að fólk nái bata sem setur mikla auka byrði á samfélagið (Shrivastava ofl., 2012). 
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Afleiðingar fordóma geta verið niðurlægandi og jafnvel ógnað lífi einstaklinga. Þeir 

geta orsakað að einstaklingur hættir að hirða um sig og deyr af vanrækslu af eigin hálfu 

eða fremur sjálfsvíg. Rúmlega 40% landa hafa enga geðheilbrigðisstefnu og ríflega 30% 

engin geðheilbrigðisúrræði. Þau lönd sem hafa einhverskonar úrræði og/eða stefnur 

koma þó mörg hver ekki fram við einstaklinga með geðröskun á sama hátt og einstaklinga 

sem þjást að líkamlegum sjúkdómum sem getur ollið því að fjölskylda sjúklingsins lendir í 

miklum fjárhagslegum erfiðleikum. Fordómar eru lykilástæða þess að andleg veikindi eru 

ekki jafn mikilvæg í heilbrigðiskerfinu og líkamleg (Shrivastava ofl. 2012). Þöggun 

geðraskanna í samfélaginu endurspeglast svo inni á heimilum. Það er algert tabú og 

umræðan því ekki opin (Eydís K. Sveinbjarnardóttir, Sigurður Rafn A. Levy og Vilborg G. 

Guðnadóttir, 2008; Focht-Birkerts og Beardslee, 2000). Vegna þögguninnar og 

fordómanna fylgir geðröskunum mikil skömm. Fólk með geðraskanir reynir því oft að hylja 

einkenni sín fyrir öðrum fjölskyldumeðlimum. Samfélagið í raun beitir á vissan hátt 

þrýstingi til að hylja sjúkdóminn og tala ekki um hann. Afleiðingar þess hafa verið að börn 

foreldra með geðraskanir vita ekki hvernig þau eigi að túlka „óeðlilega“ hegðun foreldra 

sinna og hafa enga leið til að tjá sig um sína eigin vanlíðan (Focht-Birkerts og Beardslee, 

2000). Eðlilegt er að fólk fái fordóma fyrir sjálfum sér vegna eigin geðraskanna eða 

einhvers á heimilinu. Þessir sjálfsfordómar (e. self-stigma) verða því oft valdandi að fólk 

leitar sér síður aðstoðar sérfræðinga (Stjernswärd og Östman, 2008; Shrivastava ofl., 

2012). 

Nauðsynlegt er að fræða almenning um andleg veikindi ef framþróun á að eiga sér 

stað í forvarnaraðgerðum og meðferðarúrræðum (Jorm, 2000). Þar sem fordómar hafa 

áhrif á að fólk leiti sér hjálpar er mjög mikilvægt að draga úr þeim til að bæta þjónustuna 

(Shrivastava ofl., 2012). Heilsulæsi (e. health literacy) er hugtak sem er skilgreint sem 

„getan til að nálgast, skilja og nota upplýsingar sem snúa að bættri heilsu“. Í tengslum við 

líkamlega heilsu myndi dæmi um heilsulæsi vera vitneskja og neysla á heilsusamlegum 

mat, aðgerðir gegn húðkrabbameini, kunna fyrstu hjálp og kunna að leita eftir 

upplýsingum um heilsu á bókasafni eða á internetinu. Þetta er allt heilsulæsi sem fólk 

kannast við og er mjög viðurkennt í samfélaginu. Aðra sögu er að segja um heilsulæsi á 

geðröskunum (Jorm, 2000). 
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Jorm (2000) skilgreinir svo geðheilbrigðislæsi (e. mental health literacy) sem 

vitneskju og trú um geðraskanir sem hjálpa til við að stuðla að viðurkenningu þeirra, hafa 

stjórn á þeim og fyrirbyggja. Geðheilbrigðislæsi felur í sér að þekkja í sundur sérstakar 

raskanir og ólíkar tegundir sálfræðilegra kvilla, þekkja áhættuþætti og orsakir, vitneskja 

um mögulega aðstoð sérfræðinga, viðhorf sem auðveldar viðurkenningu og viðeigandi 

hjálpleitar (e. seeking) og að kunna að afla sér upplýsinga um geðheilbrigði. Það eru allar 

líkur á að einstaklingur annaðhvort þjáist einhverntíman á lífsleiðinni af geðröskun eða 

þekki einhvern náin sér sem þjáist af geðröskun (Jorm, 2000). Þrátt fyrir að mikilvægt sé 

að auka vitneskju sérfræðinga á geðröskunum er geðheilbrigðislæsi almennings mun 

mikilvægara. Flest þess unga fólks sem þjáist að geðröskunum leitar sér ekki hjálpar vegna 

fordóma og lítils geðheilbrigðislæsis. Því miður eru hugmyndir um að þeir sem þjást að 

geðröskunum séu aumingjar mjög ríkandi viðhorf sem hindrar fólk til að viðurkenna að 

þau þurfi aðstoð (Wright, Jorm og Mackinnon, 2011). Fordómar og mismunun gagnvart 

meðferðum og fyrirbyggjandi aðferðum við persónuleika- og geðröskunum ýtir mjög 

líklega undir hversu illa kerfið er undirbúið til að aðstoða þessa einstaklinga og fjölskyldur 

þeirra (Campion ofl., 2013). 

 

6.2 Áhrif geðraskana foreldra á börn 

Það er mjög stressvaldandi fyrir fjölskyldur að lifa með einstaklingi sem þjáist af 

geðröskun. Til að mynda er hegðun veika einstaklingsins oft óhefðbundin og fólk veit ekki 

hvernig það á að breðast við slíkri hegðun. Óhefðbundin hegðun er til dæmis þegar 

einstaklingur talar við sjálfan sig, snýr sólarhringnum við, minnkar félagsleg samskipti, 

skapsveiflur og skortur á hreinlæti (De Oliveira Borba, Schwartz og Kantoroski, 2008). Oft 

neyðast fjölskyldumeðlimir til að sjá um andlega veikt skyldmenni sitt. Þetta auka álag og 

hætta sem þeim stafar stundum af sjúklingnum getur haft slæmar afleiðingar fyrir þau. Ef 

að ríkistjórnin vill ekki að þessir aðilar verði veikir og í raun auka byrði á samfélagið, 

verður hún að gera ráðstafanir til að aðstoða þá (Van de Bovenkamp og Trappenburg, 

2010). Í rannsókn sem Van de Bovenkamp (2010) framkvæmdi með aðstandendum fólks 

með geðraskanir kom í ljós að enginn viðmælendanda hans þótti þau fá nægar 

upplýsingar um sjúkdóminn og hvernig þau gætu brugðist við aðstæðum, en vitneskja er 
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grundvallaratriði þegar kemur að því að eiga við geðraskanir. Aðstandendur sögðust allir 

hljóta litla sem enga aðstoð eða stuðning frá heilbrigðisstarfsmönnum og mjög 

takmarkaðar upplýsingar (De Oliveira Borba, Schwartz og Kantoroski, 2008). 

Samfélagið setur mikla byrði á aðstandendur sem búa með einstaklingum sem 

þjást af geðröskunum og eru upplýsingar og stuðningur mjög mikilvægur. Stjernswärd og 

Östman (2008) tóku viðtöl við átján aðstandendur sem flestir höfðu svipaða sögu að segja 

af reynslu sinni af því að búa með einstaklingi með geðröskun. Þeir upplifðu flestir að þeir 

væru ekki að lifa sínu eigin lífi, áttu erfitt með að halda samböndum við annað fólk, þeir 

höfðu þurft að endurskipuleggja allt líf sitt, aðlagast nýjum aðstæðum og áttu erfitt með 

að uppfylla þarfir veiku ástvina sinna og sínar eigin. Þeirra eigin þarfir voru farnar að 

mæta afgangi sem leiddi til reiði í garð veika aðilans. Einnig upplifðu þeir stanslausan ótta 

við að ástvinur þeirra myndi skaða sjálfan sig og jafnvel fremja sjálfsvíg. Margir þeirra 

þróuðu sjálfir með sér andleg og líkamleg veikindi vegna þess að þau réðu ekki við 

aðstæður. Sumir þáttakendur nefndu þó að þau hefðu öðlast mikinn þroska við að lifa við 

þessar aðstæður (Stjernswärd og Östman, 2008). 

Sá hópur aðstandenda fólks með geðraskanir sem sjúkdómurinn bitnar oft hvað 

verst á eru börn þeirra (Darlington ofl., 2005; Eydís K. Sveinbjarnardóttir, 2008; Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2000; Luecken og Lemery, 2004). Geðraskanir foreldra geta til 

dæmis haft áhrif á öryggi þeirra bæði sökum karakterseinkenna sjúkdómsins og vegna 

þess að foreldrið hefur auknar þarfir og getur því ekki alltaf sinnt þörfum barna sinna 

(Darlington,  Feeney og Rixon, 2005; Luecken og Lemery, 2004). Fólk með geðröskun 

getur ekki alltaf mætt tilfinningalegum þörfum barnsins sem er nauðsynlegt fyrir eðlilegan 

þroska þess. Þau eru oft of upptekin af sinni eigin vanlíðan eða vandamálum til að veita 

börnum sínum þá athygli sem þau þarfnast (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). Uppeldi 

og umönnun eru þættir sem hafa bein áhrif á einstaklinga. Vanræksla, hvort sem hún er 

andleg eða líkamleg getur haft afleiðingar sem endast að eilífu (Luecken og Lemery, 

2004). Geðræn vandamál foreldra geta aukið líkur á að barn þrói með sér óraunhæfa 

ábyrgðartilfinningu, vonleysi, skömm og sektarkennd. Þessi börn eiga það þar að leiðandi 

til að einangra sig félagslega og þróa með sér geðrænan vanda (Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir, 2008; Luecken og Lemery, 2004). Líkur eru á að neikvæð hegðun 

foreldra ýti undir vanlíðan barnanna og slæmrar hegðunar þeirra. 
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Fjöldinn allur af rannsóknum hefur sýnt fram á að börn foreldra með geðraskanir 

eru líklegri en önnur til að þróa með sér geðræna sjúkdóma (Clarke, Hornbrook, Lynch, 

Polen, Gale, Beardslee o.fl., 2001; Séguin, Manion, Cloutier, McEvoy, og Cappelli, 2003; 

Avenevoli og Merikangas, 2006; Stallard, Norman, Huline-Dickens, Salter og Cribb, 2004; 

Bassani,  Padoin, Philipp, og Veldhuizen, 2009; Gladstone, Beardslee og O‘Connor, 2011). 

Auk þess að vera í meiri hættu á að þróa með sér geðraskanir eiga þessi börn oft erfiðara 

en önnur með að aðlagast nýjum aðstæðum og eru tvisvar til fimm sinnum líklegri til að 

þróa með sér hegðunarvandamál (Séguin ofl., 2003). Stallard ofl. (2004) tóku viðtöl við 

foreldra með geðraskanir og kom þar í ljós að 13 af 23 foreldrum höfðu áhyggjur af 

hegðun barna sinna og 14 af 24 töldu hegðun barnanna hafa versnað eftir að þau urðu 

veik. Flest þeirra voru hrædd um að geta ekki veitt börnum sínum þá hversdagslegu 

umönnun sem þau þörfnuðust og vildu mest af öllu að börnin þeirra hlytu eðlilegt líf 

(Stallard ofl., 2004). Foreldrar sem glíma við geðræna sjúkdóma finnst þeir oft vera að 

bregðast börnunum sínum og eiga erfiðara með að sinna foreldrahlutverkinu. Þetta veldur 

þeim stöðugum ótta, kvíða og áhyggjum um að þeirra vanlíðan hafi slæm áhrif á börnin 

(Eydís K. Sveinbjarnardóttir, 2008). 

Margar rannsóknir benda til að þunglyndi sé arfgengur sjúkdómur (Séguin ofl., 

2003). Erfitt er þó að rannsaka hvað séu erfðatengdir þættir og hvað sé afleiðing 

umhverfisþátta. Framkvæmdar hafa til dæmis verið svokallaðar tvíburarannsóknir til að 

kanna áhrif erfða á þunglyndi. Þessar rannsóknir hafa leitt í ljós að erfðir hafa að hluta til 

áhrif en séu ekki sterkasti áhrifaþátturinn í að fólk þrói með sér geðröskun. Einnig hafa 

ættleiðingarannsóknir ekki allar stutt kenninguna um erfðafræðileg áhrif. Umhverfi virðist 

því vera stærsti áhrifaþátturinn en erfðir skipta þó vissulega máli (Avenevoli, 2006; Séguin 

ofl., 2003). Ekki verða öll börn í systkinahópi fyrir sömu áhrifum af geðröskun foreldra 

sinna og væri áhugavert að skoða afhverju sum þeirra verða þunglynd og önnur ekki 

(Séguin, 2003). Að eiga foreldri með geðröskun er þó ekki eina ástæðan fyrir að börn þrói 

með sér þunglyndi eða önnur andleg vankvæði. Börn með lágt sjálfsálit, stelpur, börn sem 

eiga lélegt félagsnet og börn með lélega aðlögunarhæfni eru til dæmis líka í áhættuhópi á 

að þróa með sér geðraskanir. Þegar kemur að þunglyndi meðal ungmenna er það að eiga 

foreldri með geðröskun þó langáhrifamesti áhættuþátturinn. Það er samt vert að taka 
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fram að ekki verða öll börn foreldra með geðraskanir þunglynd og eru þau mörg hver 

mjög seig og standa sig vel í námi og félagslífi (Gladstone ofl., 2011). 

Weissman og fleiri (1997) framkvæmdu rannsókn um börn foreldra með 

geðraskanir. Bæði voru tekin viðtöl við börn foreldra með geðraskanir og einnig við börn 

sem áttu andlega heilbrigða foreldra og andlegt heilbrigði þeirra metið. Tíu árum síðar var 

rannsókninni svo fylgt eftir og börnin metin á ný. Í ljós kom að börn foreldra með 

geðröskun voru um þrisvar sinnum líklegri til að þróa með sér áfengissýki eða ofsakvíða. 

Einnig kom í ljós að alvarleiki geðrænu sjúkdóma þeirra sem áttu foreldra með geðröskun 

var mun meiri en hinna, einnig voru þessi börn ólíklegri til að leita sér aðstoðar 

(Weissman, Warner, Wickramaratne, Moreau, og Olfson, 1997). Það er almennt 

viðurkennt í samfélaginu að íþyngja ekki börnum með að tala við þau um veikindi foreldra 

þeirra. Að tala ekki við þau er einhverskonar tilraun til að vernda börnin sem því miður 

hefur þveröfug áhrif. Börnin skynja yfirleitt ef eitthvað er að og vita almennt meira en 

talið er (Eydís K. Sveinbjarnardóttir ofl., 2008). Þessi vernd er líklega ástæðan fyrir því að 

reynsla þessara barna hefur mjög sjaldan verið skráð og forvarnaraðgerðir verið að 

skornum skammti (Stallard ofl., 2004). 

 

6.3 Ráðstafanir fyrir börn sem eiga foreldra með geðraskanir 

Félagsþjónustan á Íslandi vinnur við að koma í veg fyrir félagsleg vandamál með því að 

gæta hagsmuna fólks sem býr við bágar aðstæður og stuðla að betri lífsgæðum fyrir þann 

hóp (Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010). Um 15-30% af fólki sem þjáist af geðröskunum 

eru með börn í sinni umsjá. Það er þó því miður raunin að þessi börn eru oftar en ekki 

gleymd og í raun hægt að kalla þau ósýnileg (Stallard ofl., 2004). Síðastliðin ár hafa miklar 

viðhorfsbreytingar átt sér stað hjá geðheilbrigðisþjónustu á Vesturlöndum. Fagfólk sem 

þar starfar sem og notendur þjónustunnar eru sammála um að mikilvægt sé að auka 

áherslu á batahvetjandi þjónustu við notendur og aðstandendur þeirra. Þarfir fjölskyldu 

og þátttaka séu mikilvægir þættir í meðferð og bata veika einstaklingsins (Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir ofl., 2008). Í samræmi við þessar viðhorfsbreytingar hefur áhugi á 

forvarnarvinnu fyrir börn sem eiga foreldra með geðræna sjúkdóma aukist töluvert. 
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Beardslee framkvæmdi fjölskyldu forvarnarnámskeið í Svíðþjóð og komst fljótlega 

af því að foreldrahlutverkið var virkilega viðkvæmt mál fyrir foreldra með geðraskanir. 

Nánast allir foreldrarnir höfðu áhyggjur af líðan barna sinna og vissu ekki hvernig þau áttu 

sjálf að ræða við börnin sín. Þetta námskeið gerði því mikið fyrir þessa foreldra og börn 

þeirra (Pihkala og Johansson, 2008). 

Þegar kemur að því að vinna með fólki með geðraskanir standa starfsfólkinu þó ekki 

ávallt allir vegir færir. Ein hindrun er sú að sumir heilbrigðisstarfsmenn gera sér ekki grein 

fyrir að sumir skjólstæðingar þeirra séu foreldrar og skipta sér þar að leiðandi ekki að 

börnunum, foreldrahlutverkinu og þörfum fjölskyldanna. Stefnur stofnanna eru oft ekki 

næginlega aðlagaðar fjölskyldum og börnum. Mörgum þeirra skortir skilning um 

fjölskyldur, börn og barnauppeldi og hafa ekki hæfni til að sinna þeim þáttum (Darlington 

ofl., 2004). 

Aðrar hindranir snúa þó ekki að heilbrigðiskerfinu heldur að foreldrunum sjálfum. 

Fólk með geðraskanir er oft tregt til að blanda börnum sínum og öðrum 

fjölskyldumeðlimum í þeirra meðferð. Einnig viðurkenna ekki allir foreldrar möguleg áhrif 

sem þeirra sjúkdómur getur haft á börnin þeirra. Þetta gefur til kynna að þrátt fyrir vilja 

þjónustuaðila, þekkingu starfsmanna og hæfileika til að aðstoða, eru foreldrarnir oft ekki 

tilbúnir til að vinna í vandamálum sem tengjast fjölskyldunni eða börnunum. Sumir 

foreldrar sem viðurkenna að vísu stundum vandann óttast aðgerðir barnaverndar og eru 

hrædd um að aðgerðir þeirra gætu skapað enn fleiri vandamál. Barnaverndarnefnd verður 

því að finna aðferð til að vinna með fólki á styðjandi hátt frekar en að koma fram við fólk 

eins og það sé verið að refsa því (Elgar, Mills, McGrath, Waschbusch og Brownridge, 

2007). 

Í sumum tilfellum eru fjölskyldumeðlimirnir sjálfir ekki tilbúnir til að taka þátt í 

meðferð andlega veika skyldmenni síns og í öðrum tilfellum eru aðrir þættir sem standa í 

vegi fyrir því svo sem samgönguörðuleikar eða eitthvað því um líkt. Á sama tíma hafa 

rannsóknir leitt í ljós að fjölskyldumeðlimir hafa oftar en ekki áhuga á að taka þátt í 

meðferð veika einstaklinsins. Í skoðanarkönnun sem lögð var fyrir 250 aðstandendur 

geðsjúkra sögðust nær tveir þriðju vilja meiri upplýsingar um sjúkdóminn en aðeins einn 

fjórði úr þessum hópi fengu einhverjar upplýsingar yfir höfuð og þrír fjórðu vildu taka þátt 

í meðferðinni. Í þessari rannsókn kom einnig í ljós að raddir barnanna voru mjög sjaldan 
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virtar; jafnvel þegar skoðanir þeirra fengu að koma í ljós var vandamálinu oft talið beinast 

að börnunum sjálfum en engin áhersla lögð á hvað félagsþjónustan gæti eða ætti að vera 

að gera öðruvísi (Elgar ofl., 2007). 

Það er ljóst mál að starf félagsráðgjafa er ekki auðvelt. Sérstaklega þegar kemur að 

því að þurfa að vernda hagsmuni barna en á sama tíma virða skoðanir og vilja 

skjólstæðinga sinna. Togstreita á milli valds, löghlýðni, samúðar og samvisku getur komið 

upp við flóknar aðstæður og er engin fyrirframgefin lausn á þeim vandamálum sem þeir 

standa frammi fyrir að leysa. Aðstæður fólks eru eins fjölbreyttar og þær eru margar og 

verður félagsráðgjafinn að treysta á eigið innsæi og á sama tíma fylgja reglum valdhafa 

(Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010). Í barnalögum nr 76/2003 kemur fram í fyrstu grein 

laganna að alltaf skuli hafa í forgang það sem barni er fyrir bestu þegar ákvarðanir eru 

teknar um málefni þess. Barn eigi rétt á því að í öllum málum sem þau varðar að láta 

skoðun sína í ljós og tekið sé réttmætt tillit til þess í samræmi við þroska og aldur 

(barnalög nr 76/2003). Þetta eru til að mynda lög sem öllum ber að fylgja eftir, líka 

félagsráðgjöfum og heilbrigðisstarfsmönnum í sínum störfum. Þessu getur þó verið erfitt 

að fylgja eftir ef foreldri barns neitar að blanda þeim inn í sín mál og gerir sér ekki grein 

fyrir að þeirra sjúkdómur hefur áhrif á líf og líðan barna þeirra. 

Á Íslandi útskrifuðust 16 heilbrigðisstarfsmenn á geðsviði Landspítalans 

föstudaginn 29. febrúar 2008, eftir árs sérnám í að veita börnum stuðning sem lifa við þær 

aðstæður að báðir eða annað foreldrið þjáist af geðröskunum. Í útskriftarhópnum voru 

hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfi og sálfræðingur. Aðferðarfræði sérnámsins 

er byggt út frá kenningum Tytti Solantaus og William Beardslee, en báðir eru þeir þekktir 

barnageðlæknar (Salbjörg Bjarnadóttir, 2008). Beardslee og Focht-Birkerts (2000) telja 

mikilvægt að hitta foreldra og börn saman. Í rannsókn sem þeir framkvæmdu kom í ljós að 

því meiri tími sem fór í að ræða við börnin því opnari urðu þau í að tjá tilfinningar sínar. 

Þessi rannsókn sýndi greinilega vilja barnanna til að koma sínum skoðunum og áhuga á 

framfæri og þetta virtist hjálpa þeim við að takast á við aðstæður. Þróunarstarfið hefur 

fengið heitið Fjölskyldubrúin og snúast aðferðir að því að hjálpa foreldrum við að ræða við 

börnin sín um sjúkdóm sinn og líðan og hlúa að öllum börnum sem lifa við þær erfiðu 

aðstæður að búa með foreldri eða foreldrum með geðraskanir. Þann 6. mars 2008 hlaut 

Fjölskyldubrúin gæðastyrk Landspítalans svo að hægt væri að þróa þennan stuðning 
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áfram og festa hann í sessi. Slíkur styrkur er veittur til að efla klínískt starf innan LSH og 

hafði einungis einu sinni verið veittur áður (Salbjörg Bjarnadóttir, 2008). 

Sífellt fleiri rannsóknir hafa bent til að alvarlegt þunglyndi á yfirleitt upptök sín 

snemma á lífsferlinu sem varpar ljósi á nauðsyn þess að efla forvarnarstarf sem þetta 

(Avenevoli ofl, 2006). Unglingsárin eru mjög mikilvægur tími í þróun einstaklinga þar sem 

mögulega er hægt að koma í veg fyrir þunglyndi í framtíðinni (Clarke, 2001). Að koma í 

veg fyrir að fólk þrói með sér geðröskun ætti að vera forgangsatriði hjá 

heilbrigðisþjónustunni. Sökum þess að sjúkdómabyrði geðraskanna fer sístækkandi og 

vegna takmarkaðra meðferðarúrræða eru forvarnaraðgerðir besta leiðin til að takmarka 

byrðina (Saxena,  Llopis, og Hosman, 2006). Þrátt fyrir að áhrif geðraskana foreldra á börn 

hafa verið rannsökuð töluvert og niðurstöður flestar ef ekki allar á þá leið að geðröskun 

foreldra hefur áhrif á hegðun og líðan barna þeirra, hefur lítilli athygli verið beint að 

reynsluheimi barna og hvernig þau takast á við aðstæður (Stallard ofl., 2004). 
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7 Umræður 

Geðraskanir eru eitt stærsta heilsufarsvandamálið í heiminum í dag og fer það ört 

stækkandi. Geðraskanir eru vandamál alls samfélagsins en þær hrjá fólk af öllum stéttum í 

öllum samfélögum. Meðal þeirra sem eru í áhættuhópi á að þróa með sér geðröskun eru 

þeir sem búa með fólki með geðröskun og þá sér í lagi börn, en um 15-30% af fólki sem 

þjáist af geðröskunum eru með börn í sinni umsjón. Það er þó því miður raunin að þessi 

börn eru oftar en ekki gleymd og í raun hægt að kalla þau ósýnileg. Það er mjög 

kvíðavaldandi fyrir fjölskyldur að lifa með einstaklingi sem er greind með geðröskun. Fólk 

þarf oftar en ekki að taka að sér auknar skyldur og hafa oft miklar áhyggjur af öryggi veika 

fjölskyldumeðlimsins. Aðstæðubundin einkenni sjúkdóma og auknar þarfir foreldranna 

geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir umönnun barnanna, ógnað öryggi þeirra og hafa 

rannsóknir sýnt fram á að óásættanleg umönnun snemma á lífsleiðinni getur haft slæm 

áhrif á einstaklinga sem vara að eilífu. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að börn foreldra 

með geðraskanir séu líklegri en börn andlega heilbrigðra foreldra til að þróa með sér 

geðræna sjúkdóma.  

Umræður um geðraskanir hafa lengi vel talist viðkvæmt málefni í samfélaginu og 

endurspeglast það einnig innan veggja heimilisins. Vegna þessarar þöggunar og 

takmarkaðra viðurkenninga hefur fólk sem þjáist af geðröskunum og fjölskyldur þeirra 

verið vanræktar og geðheilbrigði fengið töluvert minni athygli frá heilbrigðisþjónustu en 

fólk sem þjáist af líkamlegum sjúkdómum. Þöggun skapar fáfræði og í leiðinni fordóma og 

fordómar stuðla einnig að þöggun og vanrækslu í kerfinu. Það er þó spurning hvort hafi 

komið á undan; þöggun eða fordómar. Geðröskunum fylgir því mikil skömm, bæði af hálfu 

veiku einstaklinganna sem og barna þeirra og annarra fjölskyldumeðlima. 

Í mannfræði líkt og öðrum fræðigreinum voru börn framan af þaggaður hópur sem 

lítið mark var tekið á. Aðal orsökin var vegna þess að ekki var gerð grein fyrir 

gerendahæfni þeirra. Þau voru talin hópur sem væri verið að móta í fullorðna einstaklinga 

en væri á sama tíma háður þeim fullorðnu. Þetta á við bæði í mannfræðirannsóknum 

framan af og einnig hefur fagfólk, bæði í heilbrigðisgeiranum og félagsþjónustu, hunsað 

gerendahæfni barna. Talið er að fullorðnir viti hvað er börnunum fyrir bestu og börn fá 

oftast ekki tækifæri til að stjórna einu né neinu sem varðar þeirra eigið líf. Almennar 
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hugmyndir hafa verið um að börn nútímans eigi að vera aðskilin hinum harða 

raunveruleika sem fyrirfinnst í heimi fullorðinna og það þurfi að halda þeim í vernduðu 

umhverfi þar sem þau geta leikið sér og haldið sakleysi sínu. Litið er svo á að vernda þurfi 

þessi bjargarlausu börn, þau eru álitin vanhæf og skorta getu til að hafa eitthvað merkilegt 

að segja sem gæti gagnast í rannsóknum eða úrlausnum vandamála. Þau hafa verið 

rannsökuð í fjarlægð í gegnum foreldra og aðra fullorðna og líðan þeirra hefur að mestu 

leyti verið metin af þeim.  

Síðustu áratugi hefur tíðkast í mannfræði að framkvæma rannsóknir með börnum í 

stað þess að gera rannsóknir á börnum. Gerendahæfni þeirra hefur verið viðurkennd og 

þau talin áhugaverð viðfangsefni sem ber að rannsaka á þeirra eigin forsendum. 

Mannfræðingar viðurkenna gerendahæfni barna og að þau hafa áhrif á samfélagið en ekki 

aðeins að samfélagið sé að móta þau. Áhersla á gerendahæfni er orðin mjög mikil í 

rannsóknum mannfræðinga og orðið frekar úrellt að staðsetja sig innan ákveðins 

kenningarramma. Allt er þetta í samræmi við yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1989, 

þar sem gert var grein fyrir ólíkum aðstæðum barna. Í yfirlýsingunni kemur fram að börn 

hafi atbeini og fengu börnin á sama tíma ýmiss réttindi, svo sem réttindi til tjáningafrelsis 

sem opnaði dyr fyrir börn að taka þátt í þeirra eigin málefnum. Sameinuðu þjóðirnar 

leggja áherslu á að allar athafnir sem hafa áhrif á líf barna verði að byggjast á því að sjá 

börn sem manneskjur og virka borgara. Þetta ýtir undir að börn eigi að vera hluti af því 

sem við þeim kemur, upplýst um stöðu sína og aðstæður, hlustað á þau og þau spurð út í 

málefni sem við þeim koma. Einnig kemur fram í barnalögum hér á landi að þegar 

ákvarðanir eru teknar í málefnum barna skuli hagsmunir barnanna ávallt vera í forgangi. 

Einnig eigi börnin rétt á að láta skoðanir sínar í ljós og að tekið sé réttmætt tillit til 

skoðanna þeirra.  

Því miður virðist sem börn foreldra með geðraskanir falli ekki í þennan hóp barna 

eða í það minnsta hefur það ekki verið raunin að þau fái einhverju ráðið í sínum 

málefnum. Börnin eru yfirleitt ekki spurð og er það fullorðið fólk sem ákveður hvernig 

þeim líður og hverskonar aðstoð þau þurfa, ef einhverja. Fólk með geðraskanir hefur oft 

ekki viljað blanda börnum sínum og öðrum fjölskyldumeðlimum inn í sína meðferð einmitt 

til þess að vernda þau en því miður virkar það þveröfugt. Einnig eiga sumir erfitt með að 

viðurkenna fyrir sjálfum sér og öðrum að þeirra sjúkdómur hafi áhrif á líf og líðan barna 
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þeirra og því telja þau það ekki nauðsynlegt að fá aðstoð fyrir börnin. Erfitt getur því verið 

fyrir fagfólk í heilbrigðisgeiranum og félagsþjónustu að ná til barnanna til að aðstoða þau 

því þá gæti það verið að grafa undir vilja foreldranna og í leiðinni svíkja traust þeirra. Þetta 

tel ég vera að mestu afleiðing fordóma og þöggunar í samfélaginu. Mikilvægast af öllu er 

að bæta geðheilbrigðislæsi allra til að útrýma fordómum og þöggun og svo að það fylgi því 

ekki skömm að fá aðstoð fyrir sig eða börnin sín. Vitneskju fylgir vald og er ég viss um að 

með aukinni vitneskju um geðraskanir muni fólk fremur leitast eftir aðstoð fyrir sig og 

börnin sín og í leiðinni ná betri stjórn á sjúkdómnum og afleiðingum hans. Einnig myndi 

með auknu geðheilbrigðislæsi stofnanna, eins og heilbrigðiskerfisins og 

félagsmálastofnanna, vonandi þjónusta við þessar fjölskyldur batna og verða í það 

minnsta sambærilega mikilvæg og þjónusta við fólk sem þjáist af líkamlegum veikindum. 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi lengi sýnt fram á börn viti meira en þeim er sagt og 

að börn feli oft vanlíðan sína og vitneskju frá foreldrum sínum eða öðrum fullorðnum til 

að vernda þau, var fram að árinu 2008 ekkert meðferðarúrræði í boði hér á landi fyrir 

börn foreldra með geðraskanir, sem er ótrúlegt miðað við allar þær rannsóknir sem sýnt 

hafa fram á nauðsyn þeirra. Það ár var komið á laggirnar úrræði sem kallast fjölskylduhjálp 

og er viðtalsmeðferð til að aðstoða bæði foreldrana og börnin til að vinna úr sínum 

málum. Fjölskyldubrúin hlaut svo gæðastyrk Landspítalans þann 6. mars 2008 til að þróa 

þennan stuðning frekar og halda honum á lífi. Það er ekki fyrr en fyrir nokkrum árum að 

viðhorfsbreytingar fóru að eiga sér stað hjá geðheilbrigðisþjónustu á vesturlöndum og 

mikilvægi þess að auka batahvetjandi þjónustu við notendur og aðstandendur þeirra. Í 

samræmi við þessar viðhorfsbreytingar hefur áhugi á forvarnarvinnu fyrir börn sem eiga 

foreldra með geðræna sjúkdóma farið ört stækkandi. Það má segja að kerfið hér á landi 

hafi verið ansi langt á eftir mannfræðingum til að viðurkenna gerendahæfni barna sem 

eiga foreldra með geðraskanir en með tilkomu Fjölskyldubrúarinnar árið 2008 virðist hafa 

orðið einhver breyting þar á þar sem börnin fá eitthvað um aðstæður sínar að segja. Ekki 

hafa enn verið gerðar rannsóknir á Fjölskyldubrúnni þar sem það er telst vera nýtt úrræði, 

ótrúlegt en satt, svo að árangur hennar hefur enn ekki verið mældur. Það er nokkuð ljóst 

að slíkt úrræði tekur tíma að þróa og á meðan fordómar gagnvart geðröskunum eru enn 

eins miklir og þeir eru er mikil þörf á úrbótum. 



  

42 

 Svo virðist sem enn tíðkist að horfa á börn sem bjargarlausar verur sem verður að 

vernda frá raunveruleikanum líkt og geðröskunum foreldra þeirra. Bæði foreldrarnir sjálfir 

sem og félags- og heilbrigðisþjónustur reyna að halda börnum utan aðstæðna sem þau 

eru þegar partur af. Börn foreldra með geðraskanir verða alltaf að einhverju leyti fyrir 

áhrifum af sjúkdómnum og til að koma í veg fyrir frekari skaða er nauðsynlegt að fræða 

börnin um sjúkdóm foreldra þeirra og veita þeim þá aðstoð sem hentar þeim. Líkt og 

tíðkast í mannfræðinni í dag og hefur gert undanfarin ár, þá verður að leyfa börnum að 

taka þátt í eigin lífi en ekki aðeins skoða aðstæður þeirra í gegnum fullorðna. Börn vita 

best hvernig þeim líður og þau vita og skynja yfirleitt töluvert meira en fullorðnir gera sér 

grein fyrir. Vonandi er Fjölskyldubrúin skref í rétta átt í málefnum þessara barna og 

vonandi er gerð grein fyrir gerendahæfni þeirra í því úrræði. 
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8 Lokaorð 

Börn hafa í áraraðir ekki verið tekin alvarlega sem félagslegar persónur með gerendahæfni 

alls staðar í heiminum og á flestum sviðum samfélagsins. Síðastliðin ár hefur mannfræðin 

og sumar aðrar fræðigreinar þó tekið æ meira mark á börnum og byrjað að rannsaka þau 

sem gerendur. Þrátt fyrir þessa áherslubreytingu í mannfræði og sumum öðrum 

fræðigreinum virðist ekki mikil breyting hafa orðið á hvernig litið er á börn í 

félagsþjónustunni og heilbrigðiskerfinu. Þar eru börn enn metin út frá sjónarhorni 

fullorðinna og fá lítið að segja um eigið líf. Ég tók sérstaklega fyrir hvernig komið er fram 

við börn foreldra með geðraskanir og þá aðstoð sem þau fá og bar saman við hvernig 

komið er fram við börn í mannfræði. Það kom í ljós að félags- og heilbrigðisþjónustur hér 

á landi eru töluvert á eftir mannfræðinni þegar kemur að því að horfa á börn sem 

gerendur og ættu þessar stofnanir að taka sér mannfræðina til fyrirmyndar í þessum 

efnum. Hægt er að draga þá ályktun að fordómar gagnvart gerendahæfni barna sé því 

hluti af ástæðunni að börn foreldra með geðraskanir séu vanrækt í kerfinu. Önnur og 

líklega stærri ástæða eru fordómar á geðröskunum og skortur á geðheilbrigðislæsi í 

samfélaginu. Það var ekki fyrr en árið 2008 sem fyrsta úrræðið komst á laggirnar fyrir 

þessi börn sem kallast Fjölskylduhjálp. Það er vonandi vettvangur þar sem börn fá að taka 

meiri þátt í að stýra sínum aðstæðum og einnig þar sem þau verða betur upplýst um sínar 

aðstæður og fái aðstoð við að lifa með þeim. Mikilvægt tel ég að bæta þessi úrræði og 

einnig þykir mér nauðsynlegt að stofnanir séu í betra sambandi við hver aðra. Til dæmis 

þegar fullorðinn einstaklingur með börn í sinni forsjá fær aðstoð hjá heilbrigðiskerfinu þá 

þurfa þeir starfsmenn að huga að því að börnin þurfa líklega aðstoð og verða því að 

upplýsa barnaverndarnefnd um ástand foreldris svo hún getur athugað hvort börnin þurfi 

aðstoð.   
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