
1 

 

BA ritgerð  

Félagsráðgjöf 

Lausnamiðuð nálgun í parameðferð 

Söguleg þróun fjölskyldna og nálgunar 

Sigþrúður Birta Jónsdóttir 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir 
Maí 2015 

 
 



 

 

 

Lausnamiðuð nálgun í parameðferð 

Söguleg þróun fjölskyldna og nálgunar 

 

Sigþrúður Birta Jónsdóttir 

230886-2459 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf 

Leiðbeinandi: Freydís Jóna Freysteinsdóttir 

Aðstoðarleiðbeinandi: Helga Þórðardóttir 

 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2015  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausnamiðuð nálgun í parameðferð 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Sigþrúður Birta Jónsdóttir, 2015. 
 
Prentun: Samskipti 
Reykjavík, Ísland, 2015 
 



3 

 

Útdráttur 

Fjölskyldu- og parameðferðir eiga sér sögu sem spannar nær 100 ár og innan sögu 

hennar er upphaf lausnamiðaðrar nálgunar sem hægt er að rekja til ársins 1982. Ritgerð 

þessi er byggð upp úr heimildum og megin viðfangsefni hennar er lausnamiðuð nálgun 

og beiting hennar í meðferð með pörum. Með lausnamiðaðri nálgun var farið að horfa á 

skjólstæðinginn með öðrum augum og einblínt meira á framtíðina frekar en á fortíðina 

og á lausnir frekar en á vandamál. Gott meðferðarsamband þar sem traust, einlægni og 

virðing er til staðar er talið vera grundvöllur fyrir árangursríkri meðferð. 

Rannsóknarspurning í ritgerðinni er: Er lausnamiðuð nálgun hentug í parameðferð? 

Gagnreyndar rannsóknir á lausnamiðaðri nálgun eru ekki margar, en benda þó til þess 

að lausnamiðuð nálgun sýni yfirleitt einhvern árangur. Hún fær skjólstæðinga til að opna 

sig og vinna sameiginlega með meðferðaraðilum. Pör sem fara í meðferð þar sem 

lausnamiðaðri nálgun er beitt, sýna almennt framfarir og þá einna helst vegna þess að 

þau átta sig á styrkleikum sínum. Þau velta sér síður upp úr gömlum ósiðum og atvikum, 

og meðferðaraðili fær þau til þess að vinna saman og þau eflt til árangursríkra 

samskipta.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var valið út frá áhugasviði mínu og til þess að fræðast frekar 

um meðferðir með pörum og fjölskyldum. Leiðbeinandi þessarar ritgerðar er Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir og aðstoðarleiðbeinandi er Helga Þórðardóttir. Vil ég þakka þeim 

fyrir stuðning, ábendingar og yfirlestur. Aðrar þakkir fær faðir minn Jón Páll Sigurjónsson 

fyrir yfirlestur og móðir mín Steinunn Gunnlaugsdóttir fyrir hvatningu. Ásamt því vil ég 

koma á framfæri þökkum til sambýlismanns míns, Tómasar Arnars Sigurbjörnssonar, 

fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði í fjarveru minni. 
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1 Inngangur 

Það samfélag sem við búum við á Íslandi í dag er nokkuð ólíkt því sem var hér áður fyrr. 

Fjölskylduform er ekki lengur einsleitt heldur margs konar og þykir það eðlilegt. Mikill 

hraði og gæðakapphlaup ríkir gjarnan í menningu okkar og því er margt sem verður á 

okkar vegi. Viðmið og gildi sem hafa verið lifandi áratugum saman þegar kemur að 

pörum virðist þó ætla seint að breytast þó að umgjörðin í dag sé allt önnur (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). 

Pör í nútímasamfélagi mæta mörgum þröskuldum á lífsskeiði sínu sem þau þurfa að 

kljást við og yfirstíga. Þessir þröskuldar geta birst sem viðfangsefni sem þau ná ekki að 

útkljá saman (McGoldrick, Carter og Preto, 2013).  Þá getur reynst gott að fá sérfræðing 

í málið og aðstoða þau við það. Lausnamiðuð nálgun í meðferð er frekar ný af nálinni en 

hefur farið hratt vaxandi undanfarið. Farið er að beita henni á ýmsum vettvöngum og 

þar á meðal í fjölskyldu- og parameðferð (Nichols og Schwartz, 2008).     

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla af meginmáli þar sem skipulega hefur verið safnað 

saman upplýsingum um efni ritgerðarinnar og til þess að leiða okkur að svari við 

rannsóknarspurningunni. Annar kafli fjallar um fjölskylduna, hvernig hún var skilgreind 

hér áður fyrr og hvernig henni var háttað þá og hvernig henni er háttað í dag. Dregin 

verður upp mynd af pörum nútímans og lífsskeiði þeirra sem einingu, ásamt helstu 

viðfangsefnum sem pör virðast eiga í vandræðum með. Þriðji kafli er sögulegur kafli um 

upphaf fjölskyldumeðferða og lausnamiðaðrar nálgunar, ásamt fræðilegri nálgun í þeim 

fræðum. Fjórði kafli er aðgerðarkafli sem fjallar um sérstöðu lausnamiðaðrar nálgunar 

og dregur fram mikilvægi meðferðarsambands.  Ásamt því að fjalla um helstu áherslur 

og aðferðir meðferðarinnar. Fimmti kafli er svo rannsóknarkafli, þar verður fjallað um 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á lausnamiðaðri nálgun í meðferð. Brýnt verður 

mikilvægi sérfræðiþekkingar og gagnrýni einnig dregin fram. Í lokin verða svo ávinningar 

meðferðarinnar fyrir meðferðaraðila kynntar.  

Markmið með þessari ritgerð er að auka vitund para eða hjóna á meðferðarfræðum 

og upplýsa þau um leiðir í boði þegar þeim finnst sambandið og samskiptin á milli þeirra 

stefna í þrot. Tilgangur ritgerðarinnar er einnig að auka vitund almennings á 

lausnamiðaðri nálgun og sýna fram á hvernig slík nálgun getur aðstoðað pör og á hvaða 
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máta. Rannsóknarspurningin í þessari ritgerð er því þessi: Er lausnamiðuð nálgun hentug 

í parameðferð?   
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2 Fjölskyldan þá og nú 

Í þessum kafla er verið að nálgast efnið þar sem fjölskyldan og parið eru í fyrirrúmi. Kafli 

þessi mun setja viðfangsefnið í samhengi og er upphaf svara við 

rannsóknarspurningunni. Í upphafi kafla verður rætt um fjölskyldur og fjölskyldan 

skilgreind. Breytingar á fjölskyldum síðustu áratugi verða útskýrðar og fjölskyldugerðir 

verða kynntar. Þar á eftir verður fært sig nær viðfangsefninu sem eru pör. Varpað verður 

ljósi á nútímapör, hvað einkennir þau og farið verður yfir lífsskeið þeirra ásamt því að 

velta upp við hvaða viðfangsefni þau geta verið að kljást við.   

 

2.1 Fjölskyldan og parið 

Allt frá tímum Aristótelesar er hægt að finna einhvers konar skilgreiningu á hugtakinu  

fjölskylda. Aristóteles talaði um að fjölskylda væri líkt og umgjörð sem verndar á margan 

hátt. Hann sagði að fjölskylda væri vettvangur þar sem meðlimir eiga í sífelldum 

samskiptum og tengjast miklum tilfinningaböndum. Aristóteles taldi að manneskjan 

gæti ekki þroskast og unnt sér ein, heldur nærðist hún á tengslum við annað fólk. Einnig 

taldi hann að þarfir mannfólks væru uppfylltar í tengslum við fjölskyldu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001).  

Þó að hundruð ára séu síðan Aristóteles var með þessar kenningar eru þær ekki svo 

fjarri skilgreiningum nútímans. Í nútímanum er fjölskylda talin markast af fleiri en einni 

manneskju sem búa saman. Þessir einstaklingar deila helstu hlutum í lífinu svo sem 

tómstundum, ábyrgð og hvíld. Efnahagurinn er sameiginlegur og tilfinningar spila stóran 

þátt í sambúðinni. Jafnrétti og verkaskipting eiga að vera til staðar innan fjölskyldunnar, 

einstaklingar bindast hver öðrum siðferðilega og tilfinningalega. Þeir standa vörð um 

hvorn annan og stuðla þannig að öryggi og aðstæðum fyrir hvern og einn til að þroskast 

á sinn hátt (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Þingskjal 1230, 1996-1997). 

Mikil fólksfjölgun hefur orðið á síðustu áratugum og breytingar á hjúskaparformi 

hefur aukist líkt og má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Tölulegar upplýsingar um  sambúðarskráningar og hjónabönd og hlutfall lögskilnaðar 
og sambúðarslita miðað við fjölda lögráða einstaklinga á árunum 1951, 1980, 1995, 2000, 
2007 og 2011. 

Ár 

Lögráða 

einstk. 

Sambúðar-

skráningar 

alls 

Hjóna-

vígslur 

 alls 

Sambúð-

arslit  

alls 

Hlutfall 

sambúð-

arslita 

Lögskil-

naðir 

alls 

Hlutfall 

lög-

skilnaða 

 

1951 92.800 Óupplýst Óupplýst Óupplýst Óupplýst 96 0,10%  

1980 150.372 Óupplýst 1.306 Óupplýst Óupplýst 441 0,29%  

1991 179.464 2.031 1.236 645 0,36% 547 0,30%  

1995 188.888 2.025 1.238 770 0,41% 472 0,25%  

2000 201.194 1.869 1.777 714 0,35% 545 0,27%  

2007 228.203 2.091 1.797 610 0,27% 526 0,23%  

2011 238.035 2.017 1.458 675 0,28% 516 0,22%  

(Hagstofa Íslands, e.d.a; Hagstofa Íslands, e.d.c; Hagstofa Íslands, e.d.d;                    

  Hagstofa Íslands, e.d.e; Hagstofa Íslands, e.d.f).  

 

Sjá má úr töflu 1. að fólksfjölgun hefur verið mikil á síðustu 60 árum. 

Sambúðarskráningar haldast svipaðar ár frá ári nema árið 2000 þar sem skráningar eru 

töluvert lægri. Vert er að líta á að á sama ári eru hjónavígslur nokkuð fleiri en venjulega. 

Frá 1995 fór hjónavígslum ört fjölgandi og ná hámarki árið 2007 en virðast vera á 

niðurleið aftur. Sambúðarslit eru tíðari heldur en lögskilnaðir og sjá  má í töflu 1. að á ári 

hverju eru hlutfallslega fleiri sem slíta sambúð heldur en þeir sem skilja. Athyglisvert er 

að líta til ársins 1995 þar sem að sambúðarskráningar eru hlutfallslega mjög margar en 

hjónavígslur frekar fáar. Sama ár fer slitum á sambúðum ört fjölgandi og skilnaðir 

fækkandi. Frá 1951 hafa lögskilnaðir stóraukist, 1951 eru þeir aðeins 96 en eru komnir í 

516 árið 2011, hlutfallslega er það meira en helmings aukning (Hagstofa Íslands, e.d.a; 

Hagstofa Íslands, e.d.c; Hagstofa Íslands, e.d.d; Hagstofa Íslands, e.d.e; Hagstofa Íslands, 

e.d.f). Áhugavert er velta þessari tölfræði fyrir sér og líklegast væri hægt að finna 

einhverja tengingu á  skráningarsveiflunum á milli ár í samfélagið. 

Á árinu 1950 fæddust 2.952 börn innan hjónabands og 1.141 utan hjónabands. Árið 

2013 hafa þessar tölur snúist við og fæðast þá 1.372 börn innan hjónabands og 2.954 

börn utan hjónabands (Hagstofan Íslands, e.d.b). Það er margt að breytast og þá 

sérstaklega fyrirkomulag para þegar kemur að hjónaböndum eða sambúðarskráningu. Í 
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Bandaríkjunum hafa breytingarnar verið álíka, þar hefur hjónavígslum fækkað um 50% 

frá árinu 1950. Eins og staðan er í dag fæðast 35% barna í Bandaríkjunum utan 

hjónabands en árið 1950 fæddust aðeins 4% barna utan hjónabands (McGoldrick, Carter 

og Preto, 2013).  

Til þess að standast kröfur þegna samfélagsins og fylgja breyttum siðum hefur verið 

reynt að skipuleggja ný heiti yfir nýjar fjölskyldugerðir. Sigrún Júlíudóttir (2001) hefur 

bent á fjölbreytileika fjölskyldugerða í nútímasamfélagi og hefur skipt þeim upp í 

eftirfarandi fjölskyldugerðir; kjarnafjölskyldan, barnlaus pör, einforeldris-fjölskyldan, 

ættleiðingarfjölskyldan, stjúpfjölskyldan, samkynjafjölskyldan, systkina-fjölskyldan og 

sambýlis- eða félagafjölskyldan.  

 

2.2 Pör í nútímasamfélagi 

Ákveðin gildi skapast í hverju samfélagi fyrir sig varðandi hvers er vænst af ungum 

pörum, en gildin eru ekki endilega í takt við aðrar kröfur sem samfélagið setur. Leiðir 

fyrir pör til þess að takast á við kröfur og hugmyndir eldri kynslóða og jafnvel fjölmiðla 

eru öðruvísi í dag en tíðkaðist áður fyrr. Ósamræmi af þessu tagi getur meðal annars 

leitt til árekstra í fjölskyldum og í samfélaginu. Að viðhalda gildum fortíðar og nútíðar 

getur í sumum tilfellum skilað sér í vanlíðan sem bitnar á fjölskyldunni. Til að mynda 

móðir sem ætlar að viðhalda gildum fortíðar og sjá alfarið um uppeldi og aðbúnað barna 

sinna ásamt því að sinna heimilisverkunum. Móðir þessi gæti einnig upplifið þrýsting á 

að viðhalda gildum nútímans og mennta sig og vinna úti eins og venja þykir nú til dags. 

Ástand þetta getur myndað aukið álag á hana sem getur í sumum tilfellum bitnað á 

fjölskyldunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Eða eins og Sigrún Júlíusdóttir (2001) komst að 

orði: 

„Það blasir við hvernig álag og streita aðþrengdra og óánægðra feðra og mæðra lýsir 

sér í æ vanmáttugra foreldrahlutverki og uppgjöf í hjónabandi. Þau hafa ekki 

sannfæringu eða þrek til að setja undir sig hausinn í anda fyrri tíma við gjörbreyttar 

aðstæður nútímans. Þau eru einfaldlega venjulegt nútímafólk sem vill eiga börn, bíl 

og hús og eðlilegan frítíma“ (bls.69). 
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Sigrún Júlíusdóttir (2001) fjallaði um könnun á aðstæðum íslenskra fjölskyldna og 

þar kom fram að meðalfjöldi vinnustunda hjóna með börn á aldrinum 25-45 ára er 

samanlagður 77,8 stundir. Karlar tala um of lítinn tíma til þess að vera með börnum 

sínum og konur þeirra tala um álag vegna fjarveru föðurs af heimilinu. Feður taka sér 

almennt lítið sumarfrí, helmingur þeirra sem tóku þátt í könnunni fóru ekki í sumarfrí og 

35% taka sér sumarleyfi aðeins annað hvert ár eða jafnvel aldrei. Áhugavert var að sum 

hjón sem áttu lítinn frítíma saman töldu sig vera nokkuð hamingjusöm þrátt fyrir álagið. 

En forsendur þeirrar hamingju var að þessi takmarkaði frítími var nýttur í faðmi 

fjölskyldunnar. Aðrar fjölskyldur í sömu stöðu sem töldu sig ekki nægjulega 

hamingjusamar nýttu frekar frítíma sinn í einkalíf sitt frekar en til fjölskyldustunda. 

Hlutverk feðra hefur breyst nokkuð síðustu áratugi og staða þeirra sem fyrirvinna 

heimilisins hefur farið fjarandi og í auknum mæli eru þeir farnir að sinna heimilisstörfum 

og barnauppeldi. Ástæður fyrir því eru margþættar og hægt er að rekja þær meðal 

annars til aukinnar vinnuþátttöku kvenna, nútímagilda og vitundarvakningu. 

Lagabreytingar á fæðingarorlofi eiga einnig sinn þátt í breytingunum, nú eiga feður rétt 

á þremur mánuðum sjálfstætt í fæðingarorlof. Sem gerir þeim kleift að vera heima með 

barninu þegar það er ungt, sem í kjölfarið gefur þeim frekara tækifæri til þess tengist 

barni sínu (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Það ríkir ekki jafnvægi í öllum samböndum og álag og spenna getur skapast af 

ósamstöðu para. Álagið er meðal annars hægt að tengja við fjölgun skilnaða, þar sem 

álag bitnar gjarnan á þeim sem standa manni næst. Þörf er á að losa nútímapör úr 

þessum gömlu fjötrum og aðlagast breyttum tímum og samfélagi. Samstaða og 

samvinna parsins er styrkleikur þegar kemur að því að eiga við álag samtímans (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001).  

  

2.2.1 Lífsskeið para 

Þegar einstaklingar mynda samband hefst ferli fjölskyldulífsskeiðs sem lýkur við skilnað 

eða dauða. Evelyn Duvall og Reuben Hill þróuðu hugtökin um þetta skeið um 1940. 

Betty Carter og Monica McGoldrick bættu skeiðið svo enn frekar seinna, til þess að laga 

þau að breyttum tímum (Nicholas og Schwartz, 2008). McGoldrick, Carter og Preto 
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(2013) skipta lífsskeiðinu í sjö stig sem fela í sér viðfangsefni til þess að kljást við 

breytingar í fjölskyldunni.  

Fyrsta stigið markast að því þegar einstaklingur er að flytja frá heimili sínu til þess að 

búa sjálfstætt. Einstaklingur á þessu stigi þarf að þroskast og taka ábyrgð á sjálfum sér. 

Til þess að einstaklingur geti það þarf hann finna sína eigin sjálfsmynd og upplifa 

sjálfstæði. Hann þarf að koma sér á framfæri í öðrum kerfum í samfélaginu og ná að 

mynda náið samband við annan jafningja (McGoldrick, Carter og Preto, 2013).   

Þegar einstaklingar ná að komast yfir áskoranir í fyrsta stigi kemur nýtt skeið sem 

einkennist af fjölskyldumyndun og markmiðið er að skuldbinda sig nýju kerfi.  Nýja 

kerfið samanstendur af tveimur einstaklingum sem ná að samlagast hvort öðru. En til 

þess að ná því markmiði þarf einstaklingur að rýma til fyrir nýrri einingu og 

endurskipuleggja aðrar eldri einingar svo sem fjölskyldu sína og vini. Ásamt því þarf nýja 

parið að geta myndað samheldni á milli sín (McGoldrick, Carter og Preto, 2013). 

Á þriðja stigi er algengt að pör sem náðu að mynda samheldni í fyrra stigi hefji 

barneignir. Markmiðið á þeim tímapunkti er að taka á móti nýjum einstaklingi í 

sambandið og halda áfram samheldninni. En það næst með því að móta pláss í lífinu 

fyrir þennan einstakling, vinna saman að því að halda heimili og sinna barninu í 

sameiningu. Samheldni stórfjölskyldunnar eykst gjarnan þegar nýjir einstaklingar koma í 

heiminn. Umbreyta þarf kerfinu á ný til þess að aðlagast breyttum aðstæðum vegna 

barnsins og fjölskyldunnar (McGoldrick, Carter og Preto, 2013). 

Næsta stig á eftir eru fjölskyldur með unglinga, þar er markmiðið að gera 

fjölskylduna sveigjanlegri vegna breytts þroska barnanna. Á þessu lífsskeiði getur bæst 

við umönnun eldri kynslóða sem getur verið tímafrek og í sumum tilvikum álagsþáttur 

fyrir fjölskyldur. Tengsl foreldra við börn þurfa að umbreytast þegar börnin fara á 

unglingsár. Skapa þarf grundvöll fyrir trausti og sleppa tökunum á þeim en hafa þó skýr 

mörk og reglur. Hjá pari gætu orðið breytingar er varða starf þess, þar sem fólk á 

þessum aldri hefur gjarnan verið lengi á sama vinnustað. Ástarsamband parsins gæti 

tekið breytingum þar sem margt er að breytast og umönnun barnanna tekur ekki eins 

mikinn tíma (McGoldrick, Carter og Preto, 2013). 
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Á fimmta stigi fara börnin sum hver að heiman og markmiðið er að sætta sig við lok 

umönnunar barna sinna. Miklar breytingar eiga sér stað og parið þarf að aðlagast því að 

vera orðið eitt aftur. Jafnframt þarf í sumum tilvikum að taka á móti nýjum 

fjölskyldumeðlimum inn í stórfjölskylduna og parið þarf að finna sig í nýjum hlutverkum 

svo sem að verða ömmur og afar. Auk þess þarf að venjast frelsinu og kunna að njóta 

þess á heilbrigðan máta (McGoldrick, Carter og Preto, 2013). 

Næst síðasta stigið er þegar parið er orðið roskið og þarf að sætta sig við að nýjar 

kynslóðir hafi tekið við. Stuðningur við bæði eldri og yngri kynslóðir þarf að vera til 

staðar og það samspil getur reynst erfitt. Halda þarf við eigin virkni og samheldni parsins 

þarf ennþá að vera til staðar, mikilvægt er að einstaklingarnir þrói með sér visku og ró 

(McGoldrick, Carter og Preto, 2013). 

Síðast en ekki síst koma svo öldrunarárin þar sem parið þarf að sætta sig við sínar 

eigin takmarkanir og lok lífsins. Til þess að stuðla að því, þarf að undirbúa sig fyrir lokin 

og kunna að takast á við ástvinamissi og jafnvel makamissi (McGoldrick, Carter og Preto, 

2013).  

Öll þessi stig bera í skauti sér ýmis viðfangsefni fyrir parið og til þess að yfirstíga 

árekstra og öðlast þroska þarf að komast yfir þau sameiginlega. Rýma þarf til og breyta 

hefðbundnum venjum á hverju stigi fyrir sig. Helsta breytingin í lífsskeiðum para er 

þegar par eignast sitt fyrsta barn en þá umbreytist allt hjá þeim (Berman og Wohlsifer, 

2013; McGoldrick, Carter og Preto, 2013).   

   

2.3 Hvað eru pör að kljást við?  

Samskiptavandi getur verið uppspretta erfiðleika hjá pörum. Upphaf samskiptavandans 

getur verið ýmis konar en gjarnan sprettur hann af ósamstíga ákvörðunum, ólíkum 

viðhorfum og óljósum mörkum. Samskiptahættir parsins geta orðið almennt neikvæðir 

og hlustandi getur því átt til að grípa til mótmæla án þess að hlusta á hinn aðilann. 

Meðferðaraðilar þurfa ósjaldan að eiga við samskiptavanda para, þeir telja að 

ágreiningur leysist yfirleitt ekki fyrr en virk hlustun á sér stað hjá báðum einstaklingum 

(Nicholas og Schwartz, 2008).  
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Í gegnum öll lífsskeið parsins eiga sér stað samskipti vegna hinna ýmsu viðfangsefna. 

Ef samskiptavandi er til staðar frá upphafi getur hann undið upp á sig vegna ósættis og 

getur reynst erfitt að leysa hann. Árangursrík samskipti er góður grunnur þess að par nái 

að leysa viðfangsefni sín á milli. Viðfangsefni pars geta verið ýmis konar, þar á meðal 

fjárhagslegar aðstæður, tilfinningaleg vandkvæði, feðraveldishugmyndir, 

kynlífsvandræði, barneignir og umönnun þeirra ásamt daglegum verkefnum á heimili og 

í frítíma (McGoldrick, 2013).  

Að eignast barn getur leitt til þess að álag aukist á heimilinu. Sumar rannsóknir hafa 

bent til þess að hamingjan í ástarsambandinu minnki marktækt eftir að barneignir 

hefjast. Þegar barn kemur í heiminn ryðlast margar venjur parsins og hlutverk  breytast, 

líkt og kom fram í lífsskeiði fjölskyldu. Barn þarf mikla umönnun allan sólarhringinn og 

fyrstu mánuðirnir geta reynst ansi erfiðir hvað varðar skort á svefni og hvíld ásamt öllu 

því sem fylgir almennri umönnun barns. Á þessu tímabili getur skapast álag á líkama og 

sál, sem getur leitt til átaka og ágreinings. Í kjölfarið geta einstaklingar fundið fyrir 

vanlíðan eða upplifa jafnvel þunglyndi (Berman og Wohlsifer, 2013; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001).   

Átök skapast ekki aðeins vegna umönnunar heldur einnig vegna annarra þátta er 

snúa að breyttum aðstæður eftir að barn fæðist, svo sem ójafnri þátttöku í húsverkum. 

Einnig setur það strik í reikninginn að vinnustaðir eru ekki alltaf sveigjanlegir þegar 

kemur að fólki með börn og getur skapast mikil streita vegna þess. Þegar annar aðilinn 

sér alfarið um barnið hafa rannsóknir sýnt að þá geti sá sem er heima fyrir fundið til 

neikvæðra tilfinninga í garðs þess sem vinnur úti. Ástæðurnar geta meðal annars legið í 

því að aðal umönnunaraðili upplifi sig fastan heima fyrir og hinn útivinnandi aftur á móti 

frjálsan. Ef um álíka viðhorf parsins er að ræða varðandi vinnu hins útivinnandi og 

samstæð markmið varðandi rekstur heimilisins virðist fjölskyldulífið ganga ánægjulegra 

fyrir sig (Carter, McGoldrick og Petkov, 2013; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Stress og streita getur skapast af álagsþáttum og þegar þeir standi yfir í lengri tíma 

eins og umönnun ungra barna, í þeim tilfellum getur skapast viðvarandi streituástand. 

Þegar par býr við þannig ástand getur það haft áhrif á marga þætti, meðal annars 

kynlífslöngun þeirra. Þegar barn hefur bæst við fjölskylduna er hægt að gera ráð fyrir að 

minni tími gefist til kynlífs og löngunin getur einnig minnkað. Þar að auki fylgir ungum 
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börum yfirleitt minni svefn þar sem foreldrar þurfa að sinna líkamlegum og 

tilfinningalegum þörfum barnsins allan sólarhringinn. Athygli foreldranna beinist því 

gjarnan fyrst og fremst að barninu og um leið minnkar athygli foreldranna á hvort öðru. 

Styrkjandi þættir, í kynlífi foreldra með börn, eru samheldni og samvinna í umönnun 

barna (Berman og Wohlsifer, 2013; Ciccarelli og White, 2013).  

Kynlífsvandi einskorðast ekki aðeins við barneignir, hann getur sprottið upp hvenær 

sem er. Ólík viðhorf, væntingar og þrár varðandi kynlíf para geta verið undirstaða 

kynlífsvanda og ef það ríkir ekki samstaða í þeim málum getur það jafnvel leitt til þess að 

parið hættir að stunda kynlíf eða leiti annað (Ciccarelli og White, 2013). Kynlífsvandi 

getur einnig orsakast vegna líkamlegra breytinga sökum aldurs. Breytingarskeið kvenna 

sem hefst um miðjan aldur getur skapað kynkulda hjá sumum konum meðan það 

stendur yfir. Auk þess getur risvandamál karla um fimmtugt leitt til kynkulda hjá þeim. 

Þegar annar aðilinn í sambandi upplifir höfnun eða áhugaleysi getur það leitt til ósættis 

sem getur verið erfitt fyrir parið að leysa (Berman og Wohlsifer, 2013).  

En uppspretta erfiðra viðfangsefna leynast ekki aðeins í tilfinningalegri hlið 

einstaklinga heldur einnig í hinu efnislega. Fjárhagserfiðleikar geta haft mikil áhrif á 

einstaklinga, bæði andlega og líkamlega. Streita vegna fjármála getur myndast og leiðir í 

sumum tilvikum til vanlíðan. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum sýna 

fram á að þeir sem eru fjárhagslega öruggir eða vel stæðir eiga auðveldara heldur en 

aðrir með að komast í ástarsambönd. Einnig hefur komið fram fylgni milli 

fjárhagserfiðleika og minni ánægju í ástarsamböndum. Ástæður þess gætu meðal annars 

legið í því að efnaminna fólk hafi ekki fjármagn til þess að leita til sérfræðinga eða fara í 

parameðferð. Ásamt því að efnameira fólk hefur einnig frekari kost á því að stunda 

tómstundir eða að ferðast með maka sínum sem getur leitt til meiri ánægju í 

sambandinu (Hardie, Geist og Lucas, 2014).   

Hardie o.fl. (2014) framkvæmdu rannsókn á hvort og hvernig fjárhagsstaða hefði 

áhrif á parasamband, rannsóknin var framkvæmd í Þýskalandi. Niðurstöður hennar 

sýndu aðrar niðurstöður en fyrri álíka rannsóknir sem þeir kynntu sér. Niðurstöður 

þeirra sýndu að fjármagn hafði ekki raunverulega fylgni við ánægju í sambandi en hafði 

aftur á móti áhrif á virkni fjölskyldunnar sem heild. Konurnar, frekar en karlarnir, virtust 

tengja hamingju við fjárhagsaðstæður og þær mátu öryggi sambandsins út frá 
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fjárhagsstöðugleika þeirra. Fjárhagserfiðleikar geta því meðal annars haft neikvæð áhrif 

á sambönd para og virkni fjölskyldunnar í heild sinni. 

Fyrrgreindir álagsþættir sem sum pör eru að kljást við eiga allir það sameiginlegt að 

geta leitt til þess að parið upplifi stress í auknum mæli. Stress brýst fram í viðbrögðum 

sem geta komið í ljós á margan hátt, svo sem líkamlegum, hegðunartengdum, 

tilfinningalegum eða vitsmunalegum. Viðbrögðin verða til þegar manneskjan skynjar 

einhvers konar hættu eða áskorun af einhverju tagi. Það er misjafnt eftir fólki hversu 

mikið stress það upplifir og það er oftar en ekki undanfari stressins sem segir til um hvað 

hættan eða áskorunin mun hafa mikil áhrif. Langvarandi stress getur leitt til kvíða 

og/eða þunglyndis (Ciccarelli og White, 2013).  

Þegar samband pars hefur traustan grunn og einstaklingar hafa sterka sjálfsmynd er 

minni hætta á að sambandið bregðist þegar álagsþættir verða. Sambandið á þá 

auðveldara með að komast yfir breytingar vegna þess hve tenging parsins er sterk og 

heilbrigð (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Það getur verið svo margt sem par eða einstaklingar einir og sér eru að glíma við 

sem getur haft áhrif á samband og samskipti í parasambandinu. Í mörgum tilvikum er 

ekki nóg að aðeins annar aðilinn leiti sér aðstoðar heldur þarf að aðstoða parið í 

sameiningu til þess að það nái jafnvægi. Þegar litið er yfir þennan kafla í heild sinni er 

ljóst að pör í nútímanum þurfa að standa frammi fyrir ýmis konar vanda. Einhver pör 

munu þurfa að kljást við viðfangsefni sem verður þeim ofviða og þar kemur fjölskyldu- 

og parameðferð inn í myndina. Fjölskyldu- og parameðferð verður viðfangsefni næsta 

kafla og saga slíkrar meðferða í gegnum síðustu áratugi.  
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3 Saga fjölskyldumeðferðar og lausnamiðuð nálgun 

Kafli þessi dregur upp mynd af sögu fjölskyldu- og parameðferða. Fjölskyldumeðferð 

hefur verið veitt í langan tíma en þó hefur form og innihald hennar breyst mikið í 

gegnum tíðina og verður það útlistað í upphafi þessa kafla. Þar á eftir verður sagt frá af 

hverju fjölskyldu- og parameðferð getur verið mikilvæg og ástæður fyrir því að 

einstaklingsmeðferð sé ekki alltaf sú besta í stöðunni. Í framhaldi af því verður greint frá 

aðkomu félagsráðgjafa í fjölskyldu- og parameðferð. Í lokin verður svo fjallað um 

lausnamiðaða nálgun og saga hennar útlistuð ítarlega til þess að leiða okkur áfram að 

svari við því hvort að lausnamiðuð nálgun sé hentug í parameðferð. 

 

3.1  Saga fjölskyldu- og parameðferða 

Fyrstu rit um hjónaráðgjöf af einhverju tagi er að finna í Gamla testamentinu og því 

hefur mikilvægi ráðgjafar í nánustu tengslum einstaklinga varað lengi. Í Berlín bauð 

maður að nafni Magnus Hirshfeld upp á hjóna- og kynlífsráðgjöf árið 1919. Í kjölfar þess 

opnuðu fleiri stofnanir samskonar ráðgjafarstofur víða í Evrópu. Upp úr 1929 hófst 

hjónabandsráðgjöf í Bandaríkjunum. Fyrsta meðferðarstofan sem lagði áherslu á 

hjónabandsráðgjöf var stofnuð af Paul Popenoe og í kjölfarið voru svipaðar stofur 

opnaðar víða í Bandaríkunum. Stofnanir þessar eru sumar enn opnar í dag og skipa stórt 

hlutverk í sögu fjölskylduráðgjafar (Farley, Smith og Boyle, 2005; Nichols og Schwartz, 

2008). Hjónabandsráðgjöf hefur á seinni tímum einnig verið nefnd pararáðgjöf þar sem 

þeir sem sækja hana eru ekki allir í hjónabandi. Notast verður aðallega við pararáðgjöf 

hér á eftir. 

Fyrir tíma fjölskyldumeðferðar voru helstu fræðimenn á þessu sviði á borð við Freud 

og Carl Rogers. Þeir aðhylltust einstaklingsmiðaða meðferð og töldu úrvinnslu 

vanlíðunar vera best unna í einrúmi. Það var ekki fyrr en árið 1950 að sérfræðingar fóru 

að meðhöndla skjólstæðinga sína með fjölskyldunni út frá markvissum kenningum. 

Tímamót þessi eru kunn sem tími móderníska aðferða í fjölskyldumeðferð. Þessi aðferð 

hófst vegna breyttra áherslna, meiri áhersla var lögð á að horfa á einstaklinginn í 

umhverfi sínu en ekki einstaklinginn sjálfan einan og sér. Helstu fræðimenn á þessum 

tíma höfðu einnig veitt því athygli að gjarnan þegar skjólstæðingur fór að sýna framfarir 

varð afturför hjá fjölskyldumeðlimi hans. Þeir leituðu ástæðu þess í tengslum fjölskyldna 
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og hvernig meðlimir hafa áhrif hvorn á annan. Þegar einn fer að haga sér öðruvísi en 

hann hefur gert, getur það leitt til þess að kerfið fari í ójafnvægi. 

Fjölskyldumeðferðarformið er sprottið úr hópameðferð sem var vinsæl nálgun um 1920 

ásamt hjónabandsráðgjöf sem hófst um 1930 (Nichols og Schwartz, 2008).  

Helstu frumkvöðlar fjölskyldumeðferðar eru taldir vera John Elderkin Bell, Don 

Jackson, Nathan Ackerman og Murray Bowen. Upp úr 1960 spruttu kenningar og 

hugmyndir frá þessum frumkvöðlum og áratugina á eftir voru þær nýttar í starfi. Frá 

árinu 1970 var fjölskyldumeðferð helst beitt út frá samskiptamódeli (e. communications 

model) og þar á eftir var farið að beita í auknum mæli svokallaðri 

herkænskufjölskyldumeðferð (e. strategic therapy). En það sem var einna helst áberandi 

við fjölskyldumeðferðir fyrr á tímum var fjöldi kenninga og nálganna sem var í notkun 

hverju sinni. Þróunin var hröð og margir leiðtogar innan fræðanna og meðferðaáherslur 

breyttust því hratt. En grunnurinn var ávallt sá sami, að samskiptaerfiðleika ætti að leysa 

með fjölskyldunni en ekki með einstaklingum (Nichols og Schwartz, 2008).  

Þegar hugsmíðahyggja réði sér til rúms í þessum fræðum um og upp úr 1970, kom 

tímabil síðnútímahyggju (e. postmodern) í fjölskyldumeðferðarfræðunum. Þá var farið 

að gagnrýna fyrri kenningar og takmarkanir þeirra. Upp spruttu nýjar kenningar sem eru 

þó margar hverjar framhald af kenningum fyrri tíma. Kenningar þessar voru til að mynda 

feminísmi (e. feminist), félagsleg mótunarkenning (e. social constructionism), 

frásagnarmeðferð (e. narrative therapy) og lausnamiðuð meðferð (e. solution focused 

therapy) (Cottrell og Boston, 2002; Nichols og Schwartz, 2008).  

 

3.2 Fjölskyldu- og parameðferð  

Í fjölskyldumeðferð gefst tækifæri til þess að aðstoða alla meðlimi fjölskyldunnar, sem 

eykur líkur á árangri og að hann haldist eftir að meðferð er lokið. Fjölskyldur í 

erfiðleikum eiga það til að finna blóraböggul og halda að ef sá aðili hættir eða byrjar á 

einhverju leysist flækjan og allt verði betra. En svo er yfirleitt ekki, það getur reynst 

erfitt að átta sig á sínu eigin hlutverki í erfiðleikunum. Það sama á við þegar pör koma í 

meðferð. Þau gjarnan telja upp hluti sem þau myndu vilja að hinn aðilinn hætti eða hluti 

sem hinn aðilinn gæti gert betur. Fjölskyldu- og parameðferðaraðilar reyna að aðstoða 
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einstaklinga í meðferð við að sjá allar hliðar á málinu. Einnig telja þeir að kjarninn í 

meðferðinni sé tenging einstaklings við fjölskylduna og tenging hennar við 

einstaklingana. Því getur breyting á heildinni breytt einstaklingi og einstaklingur haft 

áhrif á breytingu á fjölskyldunni. Meðferðaraðilar telja að meiri framfarir verði í 

fjölskyldu- og parameðferðum þar sem allir í viðkomandi fjölskyldu séu að öðlast 

breytingu til hins betra. Í einstaklingsmeðferð aftur á móti, sitja gamlar venjur og gamalt 

mynstur eftir í fjölskyldunni, sem er erfitt fyrir einn einstakling að brjóta upp ef hinir eru 

ekki virkir (Nichols og Schwartz, 2008; Weaver, o.fl., 2013). 

Meginmarkmið fjölskyldu- og parameðferðar er að hafa áhrif á skjólstæðinga sem 

endast. En til þess þarf meðferðaraðilinn að búa yfir þekkingu á skjólstæðingum sínum. 

Hann þarf í kjölfarið að örva þá til samskipta og hafa áhrif á fjölskylduna eða parið sem 

heild. Allt snýst þetta um samskipti, reyna að koma í veg fyrir slæm samskipti og skipta 

þeim út fyrir samskiptamáta sem gagnast skjólstæðingum (Nichols og Schwartz, 2008; 

Weaver, o.fl., 2013). Í næsta kafla verður fjallað um þá þætti sem gera félagsráðgjafa 

tilvalda í meðferðarvinnu með skjólstæðingum. 

 

3.2.1 Styrkleikar félagsráðgjafa í meðferðarvinnu 

Grunnur að allri vinnu með fjölskyldum og pörum er svokölluð kerfiskenning (e. 

system theory). Kenningar, nálganir og aðferðir innan fjölskyldumeðferðar sækja flestar 

sínar rætur í kerfiskenninguna. Hún gerir meðferðaraðila kleift að sjá fjölskylduna sem 

kerfi. Meðferðaraðilinn einblínir ekki á einstaklinga og hvernig þeir eru, heldur á það 

hvernig þeir virka í kerfinu. Hann skoðar frekar hvað orsakar hegðun og gjörðir þeirra og 

hvaða afleiðingar það hefur á hin kerfin í kringum hann. Hvert kerfi hefur yfirkerfi og öll 

þessi kerfi tvinnast saman. Kerfið er því yfirgripsmikið og það krefst ákveðinnar 

þekkingar að geta áttað sig á öllum hliðum mála og hvaða áhrif eitt hefur á annað 

(Nichols og Schwartz, 2008).   

Félagsráðgjafar hafa tileinkað sér kerfiskenninguna út frá heildarsýninni. Florence 

Hollis er vel þekkt í sögu félagsráðgjafa og þá sérstaklega fyrir að vera frumkvöðull 

heildarsýnarinnar. Hollis lagði áherslu á að félagsráðgjafar litu á allar hliðar málsins 

þegar þeir væru að vinna með skjólstæðingum. Taka þarf raunverulega stöðu 

einstaklings og setja í samhengi við kerfin í kringum hann, kerfin geta verið fjölskylda, 
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vinnustaður, barnæska hans og fleira. Það þarf að skoða allar aðstæður skjólstæðings 

sem gætu hugsanlega haft áhrif á hann, þá er komin heildarsýn á stöðu skjólstæðings. 

Heildarsýn er eitt megineinkenni félagsráðgjafa og því er þeirra grunnur góð undirstaða í 

meðferðarvinnu með pari eða fjölskyldu. Sérstaklega þar sem meðferðaraðili þarf að 

taka allar hliðar á málunum inn í myndina og átta sig á umhverfi skjólstæðinga sinna 

(Healy, 2005).    

 

3.3 Lausnamiðuð nálgun  

Upphaf lausnamiðaðra nálgunar hófst með fræðimanninum Milton Ericson og vinnuhópi 

hans. Rætur hennar má rekja til síðnútímakenninga í fjölskyldumeðferð. Ericson og 

hópur hans beittu nýstárlegum hugmyndum og aðferðum í vinnu sinni. Hann hélt því 

fram að nálgast þyrfti skjólstæðinginn með því að horfa á persónuleika hans og atferli í 

samskiptum við aðra, en ekki einungis út frá því sem skjólstæðingurinn þyldi upp við 

meðferðaraðila. Ericson taldi að samskiptahættir fólks væru ekki nægjanlega vel nýttir í 

meðferðarvinnu, hann taldi samskiptahætti einstaklinga segja til um persónuleika 

þeirra. Lausnamiðuð nálgun í meðferð (einnig þekkt sem SFBT en sú skammstöfun 

verður notuð hér eftir) hófst sem meðferðarform árið 1982 og var þróuð af Insoo Kim 

Berg og Steve de Shazer í Bandaríkjunum (Cottrell og Boston, 2002; Koob og Love, 

2010).  

SFBT spratt úr hugmyndum Ericson og félagslegri hugsmíðahyggju þar sem lögð er 

áhersla á að ekkert eitt sé rétt og hver upplifi sinn raunveruleika. Frumkvöðlarnir de 

Shazer og Berg töldu sig hafa fundið leið til þess að meðferðaraðilar geti stuðlað að því 

að skjólstæðingar sjái lausnina og hvernig þeir geti nálgast hana (Bannink, 2007). Þó að 

de Shazer og Insoo Kim Berg færu að beita lausnamiðaðri nálgun í meðferð var nálgunin 

ennþá í þróun og sýn þeirra á nálgunina breyttist hratt. Þróunina má einnig tengja við 

breytingar á samfélaginu og viðmiða ásamt formgerðarhyggju sem lagði áherslu á skýr 

mörk og afmarkanir í meðferðargeiranum. Aðeins nokkrum árum síðar var frekari 

áhersla lögð á heildina og samvinnu allra aðila í meðferðinni (Stalker, Levene og Coady, 

1999). 
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Fjölskyldumeðferð á sér nokkuð stutta en hraða þróun í kenningarlegum fræðum og 

maður spyr sig hvert hún stefni í framtíðinni. Félagsráðgjafar geta haft heildarsýnina að 

vopni þegar kemur að fjölskyldumeðferðum sem er styrkleiki. Lausnamiðuð nálgun er 

því ef til vill nálgun sem félagsráðgjafar ættu að nýta sér enn frekar þar sem hún hentar 

fyrir pör og fjölskyldur sem eiga við margskonar samskiptavanda að stríða. Í næsta kafla 

mun verða farið dýpra í þá nálgun og komið inn á helstu áherslur hennar og hvernig best 

sé að beita henni.    
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4 Lausnamiðuð parameðferð 

Kafli þessi fjallar um SFBT í meðferð og sérstöðu hennar. Lagður verður grundvöllur fyrir 

mikilvægi meðferðarsambands í meðferð og gerð verða skil á því.  Ásamt því að farið 

verður í lykilatriði í beitingu SFBT sem felur í sér að afla upplýsinga um parið og setja 

saman markmið.  

 

4.1 Sérstaða lausnamiðaðrar nálgunar 

SFBT er notuð víðs vegar um heiminn og vinsældir hennar hafa farið hratt vaxandi. SFBT 

er beitt sem meðferðarform við hinum ýmsu málum skjólstæðinga á öllum aldri. Ein 

ástæða fyrir vinsældunum er að SFBT er yfirleitt beitt í aðeins nokkrum viðtölum. Til að 

mynda er meðalfjöldi meðferðarviðtala í Bandaríkjunum þegar SFBT er beitt, aðeins sex 

(Lee, 1997).  

Nokkur atriði um beitingu meðferðarinnar hafa verið sett fram til þess að stuðla að 

árangri SFBT. Sem dæmi um slík atriði er að mikilvægt sé að einblína á framtíðina og líta 

til þess að erfiðleikarnir séu ekki stöðugt til staðar. Ásamt því að bæði skjólstæðingur og 

meðferðaraðilar viti að árangur fjölskyldu í SFBT byggist á þeirra eigin styrkleikum og 

aðferðum til framfara en ekki annarra. En lausnir birtast ekki sjálfkrafa, heldur þarf að 

vinna að þeim heildrænt og krefst samvinnu og virkni allra fjölskyldumeðlima. Síðast en 

ekki síst þá leggur SFBT áherslu á að engin tenging sé á milli ástæðu erfiðleikanna og 

lausna. Rót erfiðleikanna ekki að vera undirstaða meðferðarinnar heldur markmiðið sem 

stefnt er að (Iveson, 2002; Kobb og Love, 2010).   

Lausnamiðuð nálgun hentar vel í pararáðgjöf þar sem ekki er reynt að finna 

lækningu heldur frekar einblínt á að finna leiðir til þess að lifa í sátt og eiga góð 

samskipti. Ólíkt því sem viðgengst í mörgum öðrum meðferðarformum er 

meðferðaraðilinn ekki æðri skjólstæðingum. Hans hlutverk felst í að stýra þeim í rétta 

átt að lausninni. Það krefst þó sérfræðikunnáttu og þarf sem dæmi að kunna að spyrja 

réttu spurninganna á réttum tíma. Spurningar þessar og svör við þeim leggja grunninn 

að öflugri meðferð, nánar verður farið í spurningarnar í næsta kafla (Nichols og 

Schwartz, 2008).  
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Parið þarf ekki að aðlaga sig að meðferðarforminu né lausninni heldur þarf að 

aðlaga meðferðina að hverju pari fyrir sig. Meðferðaraðilinn þarf ávallt að leita að 

styrkleikum parsins og nota þá til þess að ýta undir betri samskipti þeirra á milli og 

viðhalda jákvæðum samskiptaháttum. Mikilvægt er að finna út hvað virkar fyrir hvert og 

eitt par og byggja á því. Oft þarf að aðstoða parið við að sjá möguleikana frekar en það 

ómögulega, þau átta sig oft ekki á leiðunum til þess að nálgast það sem þau vilja 

(Bannink, 2008; Cottrell og Boston, 2002; Nichols og Schwartz, 2008).  

Helsti munur á skjólstæðingi og meðferðaraðila er að skjólstæðingur sér erfiðleikana 

sem stöðuga og eðlilega en meðferðaraðili sér erfiðleikana sem frávik. Til þess að breyta 

þessari sýn þarf stundum ekki annað en að fá skjólstæðinga til þess að sjá málið út frá 

öðru sjónarhorni og tala um það á annan hátt, en það er einmitt gert í SFBT. Að tala um 

hlutina á neikvæðan hátt eykur neikvæðni fólks en jákvæð umfjöllun leiðir til jákvæðra 

hugsana. Þar af leiðandi eykst viljinn til að leysa málin frekar en að velta því fyrir sér 

hvers vegna málin eru eins og þau eru. Meðferðaraðili skapar kringumstæður þar sem 

styrkleikar fólks koma í ljós og reynir að skapa not fyrir þá til árangurs. Árangur, sama 

hversu lítill hann er, eykur bjartsýni fólks og eykur sjálfstraust og stuðlar að betri 

samskiptum (Nichols og Schwartz, 2008).  

 

4.2 Meðferðarsambandið 

Hver meðferð byggir á einhvers konar meðferðarsambandi. Í fræðum meðferða er lögð 

áhersla á að meðferðaraðilinn skuli ekki vera æðri en skjólstæðingarnir heldur reynast 

þeim jafningi. Allt frá tímum Freud hefur verið lögð áhersla á gott samband 

meðferðaraðila og skjólstæðings. Á fyrsta fundi þarf að byggja grunn að sambandi sem 

einkennist af bandalagi skjólstæðinga og meðferðaraðila. Grunnur að árangursríkri 

parameðferð er að sambandið byggist á virðingu og trausti en tengsl meðferðaraðila 

þurfa að vera trygg við báða aðila (Elvins og Green, 2008; Nichols og Schwartz, 2008).  

Félagsráðgjafar standa vel að vígi þegar kemur að grunni að góðu 

meðferðarsambandi þar sem atriðin hér að framan eru grundvallaratriði í starfi 

félagsráðgjafa. Þetta kristallast í 1. gr. siðareglna þeirra: „Félagsráðgjafi rækir starf sitt 

án manngreinarálits og virðir réttindi hverrar manneskju. Félagsráðgjafi kemur fram við 



25 

 

skjólstæðing af heiðarleika, virðingu og leitast við að byggja upp gagnkvæmt traust“ 

(Félagsráðgjafinn e.d.).     

Meðferðarsambandið þarf að vera opið og hreinskilni þarf að vera til staðar. 

Meðferðaraðili þarf að hlusta vandlega á alla meðlimi og taka ekki afstöðu með neinum í 

meðferðinni. Hann þarf að velja vandlega orð sín og ekki biðja fjölskylduna um að ræða 

eitthvað sem hún er ekki tilbúin til þess að ræða. Forvitni meðferðaraðila er gott 

verkfæri í meðferðinni, forvitni er gjarnan notuð með speglun frásagna. Sem dæmi, ef 

Jón telur að konan sín sé að að gera of mikið úr vandræðum sonar síns, þá gæti 

meðferðaraðilinn nýtt sér tækifærið og endurtekið orð Jóns. Það gerir hann til þess að 

athuga hvort hann hafi ekki meðtekið upplýsingarnar rétt frá Jóni. Þetta getur í leiðinni 

vakið Jón til umhugsunar um orð sín og tilfinningar (Rivett og Street, 2009). 

Þegar talað er um meðferðasamband er gjarnan litið til þriggja stiga skilgreiningu 

Bordin‘s frá árinu 1979 líkt og kom fram í Ackerman og Hilsenroth (2003). Bordin taldi 

að gott samband lægi í sameiginlegum skilningi á hver markmiðin væru og með hvaða 

verkfærum og aðgerðum þau væru viðráðanleg auk myndunar góðra tengsla. Síðustu ár 

hefur svo meira verið litið til umhverfis meðferðarinnar, meðferðarheldni 

meðferðaraðila og hæfni hans. Meðferðarsambandið er að mestum hluta í höndum 

meðferðaraðila og er það hans að kunna að byggja upp. Það skiptir miklu máli að 

meðferðaraðili sé áreiðanlegur, hafi virka svörun og stöðuga velvild í garð skjólstæðinga. 

Allar þessar aðferðir fela í sér ákveðið orðaval og ákveðna líkamlega stöðu svo sem 

augnsamband. Það að tala skýrt og vera vandvirkur eykur traust en einnig það að vera 

sveigjanlegur. Trúverðugleiki, áhugasemi, vinsamlegheit, hlýja og athygli eru einnig 

atriði sem fram hafa komið í rannsóknum að séu mikilvæg við að byggja upp traust og 

gott samband milli meðferðaraðila og skjólstæðinga. Það hefur sýnt sig að ef þessi 

grunnatriði nást ekki í upphafi meðferðar, eru mun meiri líkur á að skjólstæðingar ljúki 

ekki meðferðinni eða að árangur af henni skili sér ekki.  

Það sem er sérstakt við meðferðarsamband í SFBT er það að skjólstæðingar eru að 

byggja á eigin þekkingu í samvinnu við meðferðaraðila. Þannig er verið að skapa nýjan 

veruleika (e. co-construction) í meðferðinni. Með þeirri aðferð finnur skjólstæðingur, í 

samvinnu við meðferðaraðila sinn, út hvaða markmiðum hann vill ná og hvaða leiðir 

hægt er að fara til að ná þeim. Jafnframt geta framfarir í meðferð meðal annars verið 
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metnar út frá því hvað gerist á milli skjólstæðinga og meðferðaraðila og hvernig 

samskipti fara fram þeirra á milli. Lausnamiðuð nálgun var þróuð út frá reynslu 

sérfræðinga á ákveðnum árangursríkum viðtalsaðferðum við skjólstæðinga, sem 

undirstrikar mikilvægi meðferðarsambandsins (Bavelas o.fl., 2013). De Shazer frá 1984 

sagði að meðferðarsamband skjólstæðings og meðferðaraðila í SFBT væri líkt og þegar 

tveir tennisleikmenn leika sömu megin við netið. Sem krefst góðri samvinnu og 

samhæfingu (Bannink, 2007). 

Meðferðarsamband getur verið flóknara þegar er verið að vinna með fjölskyldu eða 

pari, heldur en þegar verið er að vinna með einstakling. Það er vegna þess að það þarf 

að ná sameiginlega til allra, en einnig þarf að koma á tengslum við hvern og einn 

einstakling. En þegar á öllu er á botninn hvolft, þá eru það þessi tilfinningalegu tengsl á 

milli skjólstæðinga og meðferðaraðila sem skipta mestu máli (Rivett og Street, 2009). 

 

4.3  Áherslur í lausnamiðaðri parameðferð 

Þegar meðferð er að hefjast eru erfiðleikar parsins til umræðu og samskiptamáti þess. 

Erfiðleikarnir og samskiptahættir eru skilgreindir og ræddir á sem skemmstum tíma. 

Parið þarf að fá tækifæri til þess að tjá sig um málið bæði tvö. Þegar því er lokið er það 

hlutverk meðferðaraðila að afla sér upplýsinga um hvernig parið vill haga 

meðferðarferlinu. Þegar parið mætir í upphafi sér það ekki endilega fram á að hlutirnir 

geti verið öðruvísi en þeir eru, en það er hlutverk meðferðaraðilans að varpa ljósi á að 

svo geti orðið. Hann getur gert það með því að stuðla að aðgerðum eða samskiptum 

sem geta haft áhrif á viðfangsefnið sem parið stendur frammi fyrir. Meðferðaraðili 

reynir að átta sig á hvernig parið vinnur á erfiðleikum ásamt því að einblína á viðhorf 

þeirra frekar en líðan (Iveson, 2002; Jacob, 2001; Nichols og Schwartz, 2008). 

Meðferðaraðili þarf að breyta viðhorfi parsins á vanda sínum yfir í markmið, en þau 

þurfa að vera raunhæf og skýr. Meðferðaraðilinn aðstoðar parið við að setja þessi 

markmið en það gerir hann með því að varpa fram spurningum sem settar eru fram á 

tiltekinn hátt. Óskýr og óraunhæf markmið geta dregið úr þrótti parsins við að vinna að 

bættum samskiptamáta og jafnvægi í sambandinu. Allar framfarir þeirra, sama hversu 

litlar þær eru, efla pör í að halda áfram að lokamarkmiði sínu og veita þeim trú á sjálf 
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sig. Ef markmiðin eru ómælanleg er síður hægt að sjá framfarir parsins og því gæti 

árangurinn orðið marklaus. Ef árangur er marklaus er frekari hætta á að par hætti í 

meðferð (Nichols og Schwartz, 2008). 

Meðferðarformið, sem meðferðaraðili á að þekkja, felur í sér margar spurningar 

sem nauðsynlegt er að nota til þess að stuðla að sem mestum árangri hjá parinu. 

Spurningarnar koma á misjöfnum tímum í meðferðinni en mikilvægt er að báðir aðilarnir 

taki þátt í að svara þeim. En til þess að spurningarnar virki líkt og meðferðarformið segir 

til um þarf að búa yfir ákveðinni tækni. Spurningarnar hafa fengið á sig nöfn sem gefur 

til kynna hver tilgangurinn með þeim er. Þær heita a) kraftaverkaspurning (e. miracle 

question),  b) undantekningarspurning (e. exception question), c) þolspurning (e. coping 

question), d) skalaspurning (e. scaling question) og e) hvatningarspurning (e. 

compliments). Allar þessar spurningar hafa ákveðin hlutverk og eiga að aðstoða 

meðferðaraðila við að komast að mikilvægum upplýsingum. Þær leiða einnig 

meðferðina áfram í rétta átt og geta hjálpað skjólstæðingum að yfirstíga hindranir. Nú 

verður farið nánar í tæknina og hverja og eina spurningu fyrir sig (Nichols og Schwartz, 

2008; Rivett og Street, 2009). 

Kraftaverkaspurningin er gjarnan notuð í upphafi meðferðar og getur verið varpað 

fram á þennan máta: Hvað ef þú gætir vaknað á morgun og allt væri betra milli þín og 

maka þíns, hvað myndi þá vera öðruvísi? Meðferðaraðili þarf að fá ítarlegar upplýsingar 

um hvert atriði sem parið nefnir, til þess geta áttað sig sem best á markmiðinu með 

meðferðinni. Kraftaverkaspurningin fær parið til þess að sjá ýmsar hliðar málsins og 

hugsanlega í hverju lausnin felst en aðeins ef það getur svarað henni. Ef parið getur það 

ekki þarf að aðstoða það við að finna hvenær erfiðleikarnir voru ekki til staðar og 

spyrjast fyrir um þann tíma. Kraftaverkaspurningin er einnig notuð þegar parið kemst 

ekki yfir það stig að tala um erfiðleika viðfangsefnisins og nær ekki að hefja vinnu við að 

leita að lausninni (Nichols og Schwartz, 2008; Rivett og Street, 2009). 

Önnur tegund spurninga sem er gjarnan notuð er undantekningarspurningin. Hún er 

notuð til þess að leita að tímabilum þegar erfiðleikarnir voru ekki til staðar eða voru í 

minna mæli. Spurningin gæti verið sett svona fram: Manstu eftir tímabili þegar 

erfiðleikarnir voru ekki til staðar hjá ykkur eða voru í mun minna mæli? Svarið við henni 

getur látið viðfangsefnið virðast minna og yfirstíganlegt. Meðferðaraðili notar svo 
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upplýsingar frá parinu til þess að  átta sig á hvers vegna það gekk betur á þeim tíma. 

Kjarnann í lausninni er gjarnan hægt að nálgast á þessum tímapunkti í meðferðinni 

(Iveson 2002; Nichols og Schwartz, 2008; Rivett og Street, 2009). 

Til þess að nálgast lausnina enn frekar er hægt að notast við þolspurningar. Þær eru 

notaðar til þess að draga fram hvað parið hefur verið að gera til þess að reyna að koma í 

veg fyrir samskiptaáreksta eða til að stuðla að bættum samskiptamáta. Þolspurning er 

gjarnan sett fram á þennan máta: Hvað hafið þið verið að gera til þess að hlutirnir versni 

ekki? Meðferðaraðili staldrar lengi hér við og hlustar vel eftir fyrri hugsanlegum 

lausnum, frávikum og markmiðum. Meðferðaraðilinn veitir þessum atriðum eftirtekt og 

færir þau inn í umræðuna á jákvæðan hátt og styrkir parið eftir bestu getu. Hann reynir 

svo að halda umræðunni um lausnina gangandi hjá parinu (Iveson 2002; Nichols og 

Schwartz, 2008; Rivett og Street, 2009). 

Skalaspurningar eru mikilvægar í meðferðinni en þær eru notaðar til þess að 

meðferðaraðilinn átti sig á hvar parið er í raun og veru statt í tilteknu ferli. Einnig getur 

parið áttað sig á því sjálft þegar slíkar spurningar eru notaðar. Gildið tíu á skalanum 

merkir að tilteknu markmiði sé náð og að tilteknir erfiðleikar séu ekki til staðar hjá þeim. 

Gildið núll á skalanum getur aftur á móti staðið fyrir það að parið upplifi mikla 

óhamingju og slæmur samskiptamáti er í hámarki. Einnig er skalaspurningin notuð sem 

tæki til eflingar og er þá varpað fram á þennan máta: Hvað telur þú að þú gætir gert til 

þess að ánægja sambandsins kæmist á skala fimm? Þess konar spurningar eru ekki 

ætlaðir til þess að laga eitthvað heldur til þess að varpa ljósi á möguleika í stöðunni og til 

þess að nálgast lausnina enn frekar. Skalaspurning getur einnig hjálpað parinu að sjá 

fram á að ná stóra markmiðinu með litlum markmiðum. Meðferðaraðilinn getur einnig 

nýtt skalaspurninguna til að efla samskipti hjá parinu. Hann getur þá beðið parið að 

svara spurningu á skala og í kjölfarið borið svörin saman. Það getur reynst áhrifaríkt fyrir 

hvorn aðila að sjá viðhorfs hins,ræða það og ástæður þess (Iveson, 2002; Nichols og 

Schwartz, 2008; Rivett og Street, 2009). 

Síðast en ekki síst eru hvetjandi spurningar sem fela í sér mikilvæga hvatningu 

meðferðaraðila og hrós hans til parsins. Hvetjandi spurningu er gjarnan varpað fram 

eftir að einhvers konar árangri hefur verið náð með þeim hætti að meðferðaraðili segir 

til dæmis: Vá, hvernig fóru þið að því? Hrósið eflir skjólstæðinga í að halda áfram á þeirri 
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braut sem þau eru á og hallast frekar að leiðum sem virðist skila árangri, heldur en þeim 

sem mynda árekstra. Svarið við hvetjandi spurningunni fær parið til þess að öðlast meira 

sjálfstraust á eigin getu (Nichols og Schwartz, 2008). 

Í lok hvers tíma tekur meðferðaraðilinn sér hlé til þess að draga saman hvað kom 

fram í tímanum, einnig til þess að leyfa parinu að íhuga það sem fram fór. Þegar 

meðferðaraðilinn kemur til baka fer hann stuttlega yfir það sem fram kom í viðtalinu og 

athugar eftir það hvort þau vilji bæti einhverju við. Eftir hléið eru einnig settar fram 

uppástungur varðandi bætt samskipti. Ef fyrsti tíminn gengur vel fyrir sig og tækniatriði 

eru á hreinu hefur meðferðaraðili í sumum tilvikum náð að átta sig á parinu og 

sambandi þeirra. Það getur leitt til þess að meðferðaraðili sjái fljótt hvað gengur vel og 

hvað ekki,. ef hann notar réttu aðferðirnar (Nichols og Schwartz, 2008).   

Meðferðaraðili setur svo parinu fyrir heimaverkefni. Verkefnin geta verið ýmis 

konar, en þau fara eftir hverri meðferð fyrir sig. Sem dæmi um verkefni gæti parið átt að 

segja meðferðaraðila frá einhverju sem gekk sérstaklega vel í liðinni viku, það væri þá 

eitthvað sem þau myndu vinna í að viðhalda. Annað er svo að viðhalda því sem gengur 

vel, svo sem ef samskiptin eru sérstaklega góð á ákveðnum tíma, reyna þá að hafa sem 

mest samskipti á þeim tíma. Einnig að gera eitthvað öðruvísi til þess að kljást við 

erfiðleikana, til þess að reyna að finna hvaða aðferðir ganga betur fyrir þau (Nichols og 

Schwartz, 2008).   

Til þess að stuðla að árangri meðferðarinnar getur reynst vel að kenna parinu að 

nýta skalaspurningar fyrir sig sjálf. Með því geta þau sett sér markmið fyrir hvern dag, 

þau eru þá líklegri til þess að leggja meiri vinnu í að vanda sig. Meðferðarvinnan 

einkennist að samvinnu við að finna lausnir,skapa betri aðferðir í samskiptum, efla parið 

í að leysa deilur sjálft og finna aðferðir sem henta þeim báðum sameiginlega. 

Spurningarnar hér að framan eru áfram notaðar til þess að mæla, meta og hvetja 

(Nichols og Schwartz, 2008).   

Hægt er að álykta út frá þessum kafla að til þess að stuðla að árangri er mikilvægt að 

beita SFBT á réttan hátt og leggja línurnar strax í upphafi með góðu 

meðferðarsambandi. Í framhaldi af þessum kafla verður einblínt á 

rannsóknarniðurstöður til þess að komast að því hvort að meðferð af þessu tagi skili 

almennt einhverjum árangri eða ekki. 
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5 Ávinningar lausnamiðaðrar nálgunar og gagnrýni  

Þegar litið er til rannsókna varðandi SFBT er ekki mikið að finna, þar á meðal er ekki 

mikið um gagnreyndar rannsóknir. Ástæðan fyrir því er líklega sú að nálgunin er frekar 

ung. Þar af leiðandi var erfitt að finna rannsóknir sem beindust einungis að pörum og 

verður hér því einnig fjallað um rannsóknir á öðrum hópum. Gert er ráð fyrir að hægt sé 

að yfirfæra niðurstöður annarra rannsókna á aðra hópa, þar sem SFBT er yfirleitt beitt á 

svipaðan máta. Fjallað verður um eldri rannsóknir til þess að nálgast svar við 

rannsóknarspurningunni sem varpað var fram í upphafi. Í kaflanum verður grein 

Gingerich og Eisengart (2000) mikið notuð þar sem þeir tóku saman helstu rannsóknir á 

SFBT og ræddu um kosti og galla. Höfundar rannsóknanna verða nefndir en vitnað 

verður í greinina sem tók rannsóknirnar saman. Til að byrja með verður farið í almennar 

rannsóknir á árangri SFBT. Þar á eftir verður fjallað um rannsóknir sem styðja við 

mikilvægi sérfræðiþekkingar meðferðaraðila þegar SFBT er beitt og hvernig það tengist 

árangri skjólstæðinga. Helstu gagnrýni SFBT verður varpað upp og svo í lokin verður 

farið í ávinninga meðferðaraðila þegar þeir beita SFBT. 

 

5.1 Rannsóknir á lausnamiðaðri nálgun  

SFBT er ung aðferð en er þekkt og viðurkennd í dag og notuð á ýmsum sviðum með 

skjólstæðingum á öllum aldri. Í dag er SFBT meðal annars notuð til að vinna með fólki 

sem glímir við mjög erfið vandamál sem sækja að þjóðfélaginu, svo sem geðheilsuvanda, 

erfiðleika í námi, félagslegan vanda, fangelsun og jafnvel í mannauðsmálum. 

Meðferðaraðilar virðast almennt mjög ánægðir með útkomu meðferðarinnar og 

skjólstæðingar þeirra einnig. Stjórnvöld hinna ýmsu þjóða virðast einnig hallast að henni 

sökum hve kostnaðarlítil hún er þar sem um styttri meðferðartíma er að ræða 

(Gingerich og Eisengart, 2000).  

Til að byrja með verður fjallað um rannsóknir á SFBT í parameðferðum en þar á eftir 

verður farið í rannsóknir sem tengjast öðrum hópum til þess að geta dregið ályktanir um 

árangur SFBT. Zimmerman, Prest og Wetzel gerðu rannsókn á pörum árið 1997. Úrtakið 

fundu þeir í gegnum auglýsingu og áttu eingöngu pör sem töldu sig óhamingjusöm í 

sambandi sínu að sækja um að fá að taka þátt. Pörin þurftu að sýna áhuga og vilja til að 
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auka hamingju sína sem par. Samanburðarhópur var myndaður með pörum sem töldu 

sig ekki þurfa að auka hamingju sína. Árangur af meðferðinni og hamingja para var 

mæld með viðurkenndum skölum fyrir og eftir SFBT. Skalarnir voru einnig notaðir til 

þess að sjá raunverulega stöðu paranna og til þess að kanna hvort að hóparnir tveir 

væru ekki örugglega samanburðarhæfir. Pörin sem töldu sig vera óhamingjusöm var 

veitt SFBT en samanburðarpörin fengu enga slíka meðferð þar sem þau töldu sig ekki 

þurfa þess. Eftir SFBT fylltu óhamingjusömu pörin aftur út í skalaformið til þess að meta 

útkomuna. Niðurstöður rannsóknarinnar voru marktækar og sýndu að eftir meðferðina 

skoruðu meðferðarpörin álíka á skalanum og hamingjusömu pörin hefðu gert. Pörin sem 

fengu SFBT útskýrðu einnig fyrir rannsakendum líðan sinn og töldu þau sig mun 

hamingjusamari en áður líkt og skalarnir gáfu til kynna (Gingerich og Eisengart, 2000).  

Nelson og Kelley (2001) gerðu álíka rannsókn á pörum sem hefðu verið í SFBT. Pörin 

voru látin fylla út í viðurkennd form á nokkrum sviðum varðandi hamingju og 

samskiptahátt þeirra, sem var svo mælt og birt í stigum. Niðurstöðurnar í þeirri 

rannsókn sýndu fram á aukna hamingju í flestum tilvikum meðal paranna. Ásamt því að 

pörin sýndu almennt jákvæðari afstöðu til markmiða sem þau hefðu sett sér. 

Niðurstöðurnar benda til þess að SFBT hafi aðstoðað pörin við að finna leiðir til þess að 

upplifa hamingju saman.  Pörin í meðferðinni töluðu um að meðferðin hafi opnað augun 

þeirra á öðrum aðferðum til þess að kljást við viðfangsefnum sem birtast í sambandinu. 

Ásamt því að hún hafi minnt þau á að vera jákvæð og leita frekar af því góða sem gengur 

vel. Þau töldu einnig að SFBT hafi gefið þeim verkfæri til þess að vinna að sambandi sínu. 

Lee (1997) greindi frá tveimur rannsóknum de Shazer‘s og fleiri frá árunum 1986 og 

1991 þar sem skjólstæðingar töldu sig hafa náð miklum árangri eftir SFBT í flestum 

tilvikum. Þeir töldu sig hafa breytt lífi sínu til hins betra og 72% skjólstæðinganna töldu 

sig hafa náð markmiðum sem þeir settu í upphafi meðferðar. Í seinni álíka rannsókninni 

töldu skjólstæðingar í SFBT hafa náð markmiðum sínum í 80% tilvika. Lee (1997) 

framkvæmdi einnig sjálfur rannsókn þar sem SFBT var notuð með fjölskyldum, hver 

fjölskylda fékk 5.5 tíma í meðferð að meðaltali. Árangur var metinn út frá mati 

skjólstæðinga og reyndist árangur vera í 64.9% tilvika. En það sem gerir rannsókn Lee 

afar áhugaverða er að hann skoðaði árangur fjölskyldnanna út frá bakgrunni þeirra og 

þá kom fram að mikill munur var þar á. Í fjölskyldum þar sem báðar foreldrar voru til 
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staðar reyndist 10% meiri árangur heldur en hjá einstæðum foreldrum. Einnig kom fram 

að því meira sem skjólstæðingar voru menntaðir, því meiri árangur mældist þegar SFBT 

var beitt. Skjólstæðingarnir í rannsókn Lee töldu þó stuðning meðferðaraðila og 

endurgjöf hans til þeirra vera undirstöðu árangurs í flestum tilvikum. 

Seagram gerði samanburðarrannsókn árið 1997 sem sýndi framfarir skjólstæðinga 

sem fengu SFBT, en niðurstöðurnar sýndu þó ekki marktækan mun. Skjólstæðingarnir í 

rannsókn Seagram voru ungmenni sem höfðu verið dæmd í öryggisvistun sökum 

endurtekinna afbrota. Aðeins 20% ungmennanna, sem hlutu SFBT auk hefðbundinnar 

meðferðar, brutu aftur af sér miðað við 40% ungmenna sem ekki fengu SFBT. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að SFBT geti meðal annars dregið úr afbrotum í 

samfélaginu (Gingerich og Eisengart, 2000). 

 Árangur SFBT hefur verið sannreyndur með rannsókn með áfengissjúkum 

einstaklingum.  Í grein Trepper, Dolan, McCollum og Nelson (2006) er greint frá 

rannsókn de Shazer og Isebaert frá 2003, þau gerðu rannsókn á árangri SFBT á 

áfengissjúkum einstaklingum. Þeir höfðu hlotið SFBT eftir áfengismeðferð og haft var 

samband við þá fjórum árum seinna. Helmingur þeirra höfðu haldið sér edrú að meðferð 

lokinni.  De Shazer og Isebaert báru saman árangur rannsóknar sinnar við aðra rannsókn 

sem hafði verið framkvæmd einnig fjórum árum eftir meðferð áfengissjúkra 

einstaklinga. Í rannsókn þeirra voru aðeins 7% þeirra sem höfðu náð að halda sér edrú. 

Því virðist að SFBT geti jafnvel skilað árangri með áfengissjúkum einstaklingum. 

Aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar í skólum í Bandaríkjunum sýna að SFBT geti 

verið árangursrík með nemendum og þá sérstaklega þeim nemendum sem eru í 

erfiðleikum í námi. Þegar SFBT er beitt eru meiri líkur á að nemendur í vanda haldist í 

námi og stefni í áframhaldandi nám. Nemendur sem höfðu fengið SFBT töldu sig vera 

ánægð í skóla, fundu stuðning kennara og upplifðu öryggi í skóla. Aðrir nemendur sem 

voru í sömu stöðu en fengu ekki SFBT töldu sig aftur á móti ekki vera ánægð í skóla né 

að þau upplifðu stuðning kennara og öryggi. Þetta bendir til þess að SFBT stuðli að 

vellíðan og velgengni nemenda í skólum (Trepper, o.fl., 2006). Nú hefur verið farið inn á 

nokkur svið þar sem SFBT hefur verið veitt og sýnir fram á einhvern árangur. En nú 

verður einblínt frekar á rannsóknir sem viðkoma meðferðaraðilann og hans þekkingu á 

fræðunum. 
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5.1.1 Mikilvægi sérfræðiþekkingar þegar SFBT er beitt 

Til þess að tryggja að SFBT beri árangur er öruggara að sá sem veitir slíka meðferð sé 

búinn að afla sér viðeigandi þekkingar. Rannsókn sem styður við það var gerð á finnskri 

félagsþjónustu, þar sem félagsráðgjafar voru látnir sitja stutt námskeið í að beita SFBT 

og í kjölfarið að nota hana með skjólstæðingum sínum. Um samanburðarhóp var að 

ræða, þar sem einn hópur beitti SFBT en hinn hópurinn almennri félagslegri ráðgjöf. 

Niðurstöðurnar voru þær að þegar SFBT var beitt reyndist ekki vera marktækt meiri 

árangur af þeirri nálgun. Aftur á móti tóku skjólstæðingarnir meiri þátt í meðferðinni 

þegar SFBT var beitt og reyndust ánægðari og einbeittari í að nálgast markmið sín. Auk 

þess sem meðferðarsambandið mældist töluvert betra. Hugsanleg ástæða fyrir að SFBT 

reyndist ekki vera árangursríkari en almenna ráðgjöfin, gæti verið að meðferðaraðilar 

fengu ekki nægjanlega menntun eða þjálfun í að beita SFBT (Sundman, 1997).   

Rannsókn Sundstorm frá 1993 sýndi álíka niðurstöður þar sem SFBT var borið saman 

við annars konar meðferðarnálgun. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar var ekki hægt 

að segja að annað meðferðarformið væri betri en hitt. Bæði meðferðarformin reyndust 

mjög vel og skjólstæðingarnir, sem voru í þessu tilviki þunglyndar konur, sýndu miklar 

framfarir strax eftir fyrsta viðtalið (Gingerich og Eisengart, 2000). Rannsókn, sem einnig 

kom fram í grein Gingerich og Eisenger (2000), var gerð af Triantafillou árið 1997. Í þeirri 

rannsókn var verið að bera saman árangur barna í SFBT þar sem hún var veitt annars 

vegar af sérfræðingum og hins vegar ekki. Börnin í rannsókninni áttu við alvarleg 

hegðunarvandamál að stríða og þurftu mörg hver að taka inn lyf vegna vanlíðans. 

Árangur var mældur fyrir og eftir meðferð, út frá hegðun og alvarlegum atvikum sökum 

hennar ásamt lyfjainntöku barnanna. Sá hópur sem fékk SFBT hjá sérfræðingi sýndi 

65.5% færri atvik vegna hegðunar sinnar heldur en samanburðarhópurinn. Auk þess sem 

tveir úr hópnum sem voru í meðferð hjá sérfræðingi höfðu ekki lengur þörf fyrir lyf, hins 

vegar var lyfjaaukning hjá 66% barnanna í samanburðarhópnum. 

 Rannsóknir þessar gefa til kynna að þegar sérfræðingur beitir SFBT eru meiri líkur á 

árangri. Almennt virðast skjólstæðingar í SFBT jákvæðari og vinnusamari í að ná 

markmiðum sínum.   
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5.1.2 Gagnrýni SFBT 

SFBT hefur verið gagnrýnd og þá helst vegna þess hversu lítið hún hefur verið rannsökuð 

og hve gagnreyndar rannsóknir á henni eru fáar. Talið hefur verið að fræðimenn og 

rannsakendur hafi tilhneigingu til að oftúlka velgengni úrtaks síns þar sem að sárasjaldan 

væri samanburðarhópur í rannsóknum þeirra. Ásamt því að SFBT væri í raun ekki sérstök 

vegna meðferðarlengdar sinnar heldur væru aðrar meðferðarnálganir einnig 

framkvæmdar á um það bil fimm til sex viðtalstímum (Stalker, o.fl, 1999). 

Stalker o.fl. (1999) bentu einnig á að SFBT væri ekki ný kenning heldur aðeins 

endurbæting á öðrum kenningum, þar á meðal á herkænskumeðferðinni. Einnig töldu 

þeir að samvinnan og áherslan á styrkleika í meðferðinni sé ekki ný af nálinni líkt og 

haldið hefur verið fram. Þarna væri um aðferðir að ræða sem félagsráðgjafar nota 

gjarnan í störfum sínum. Gagnrýnendur hafa einnig viljað meina að skjólstæðingar með 

djúpstæð og erfið vandamál þurfi að fá sinn tíma til þess að segja sögu sína sem ekki sé 

gert ráð fyrir í SFBT.  

 

5.2 Ávinningar fyrir meðferðaraðila 

Þegar skjólstæðingum fjölgar og álagið verður meira þarf að huga að aðferðum sem 

vega jafnfætis í árangri en taka styttri tíma líkt og SFBT gerir. Á Íslandi virðast 

félagsráðgjafar vera undir miklu álagi og þá ekki síst hjá félagsþjónustunni. Kulnun (e. 

burnout) er hugtak sem er þekkt hjá félagsráðgjöfum. Það getur lýst sér þannig að 

starfsmaður upplifir sig áhugalausan gagnvart starfi sínu og vinnuafköst hans minnka 

verulega ásamt því að honum finnst hann vera örmagna. Kulnun er yfirleitt hægt að 

tengja við langvarandi andlega streitu á vinnustað (Una Björk Kristófersdóttir, 2012). Í 

rannsókn Unu Bjarkar Kristófersdóttur (2012) kom fram að 62% félagsráðgjafa sem tóku 

þátt hefðu upplifað sig andlega og/eða líkamlega þreytta í fjórtán daga eða meira. Þeir 

tengdu þreytuna við streitu sem þeir hefðu upplifað síðastliðið hálft ár eða svo áður en 

þeir tóku þátt í rannsókninni. Í rannsókninni reyndust 31% þátttakanda sýna öll merki 

um kulnun.  
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Visser (2012) sýndi fram á í rannsókn að meðferðaraðilar sem beittu frekar SFBT 

gagnvart skjólstæðingum sínum upplifðu minni streitu og álag á vinnustað sínum. Þeir 

upplifðu sig afkastameiri og fundu til persónulegra afreka. Þeir sem beittu annarskonar 

meðferðarformi sýndu frekar fram á örmögnun og óánægju. Niðurstöður LaFountain og 

Garner frá 1996 sýndu einnig mun minni einkenni kulnunar hjá þeim sem notuðu SFBT 

meðferðarformið (Visser, 2012). Niðurstöður þessar segja okkur að lausnamiðuð nálgun 

gagnast ekki einungis skjólstæðingum heldur einnig meðferðaraðilum, SFBT getur því 

dregið úr áhættu á kulnun hjá félagsráðgjöfum. 

Það sem einna helst stendur upp úr í þessum kafla er að SFBT skilar yfirleitt árangri 

að einhverju leyti. Draga mætti þá ályktun að meðferðin sé skilvirk og hvetjandi. Erfitt er 

þó að fullyrða um árangur lausnamiðaðrar nálgunar þar sem ekki er um nægilega 

margar samanburðarrannsóknir að ræða. Nánar verður farið út í ályktanir og röksemdir í 

umræðukaflanum sem kemur hér á eftir.  
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6 Umræður og lokaorð 

Í upphafi var lagt upp með spurninguna: Er lausnamiðuð nálgun hentug í parameðferð? 

Þegar farið var af stað í heimildaleit lá fyrir grunur hjá höfundi um að verða uppiskroppa 

með efni og heimildir um lausnamiðaða nálgun en sú varð ekki raunin.   

Fjölskyldan er eining og parið er gjarnan undirstaðan í henni og því er mikilvægt að 

samband parsins sé í jafnvægi. Fram kom hjá Sigrúnu Júlíusdóttur (2001) að ótal margt 

getur dunið á pörum í íslensku samfélagi, svo sem ólík gildi og samfélagsleg viðmið eða 

viðfangsefni sem fylgja lífsskeiðum para. Slíkar upplýsingar hafa lengi verið þekktar og 

því hefur fjölskyldu- og parameðferð lengi verið beitt en með misjöfnum aðferðum og af 

ólíkum fagaðilum líkt og Nichols og Schwartz komu inn á (2008). 

 SFBT er nýleg nútímameðferð í fræðunum og virðist ætla að hasla sér völl víða. 

Áherslur SFBT eru margar og mikilvægt er að meðferðinni sé beitt á réttan hátt en það 

krefst sérfræðiþekkingar líkt og kom fram hjá Nichols og Schwart (2008).  Það sem stóð 

einna helst upp úr að mati höfundar, er ávinningur meðferðaraðila þegar hann beitir 

SFBT. Healy (2005) telur eðlilegt að félagsráðgjafar sinni fjölskyldu- og parameðferð, þar 

sem menntun þeirra gefur þeim einstaklega góðan grunn fyrir slíka meðferðarvinnu. 

Ritgerð þessi getur þá vonandi eflt félagsráðgjafa í að sækja sér þekkingu á SFBT. 

Þekking á lausnamiðaðri nálgun gæti nýst þeim, sérstaklega þar sem rannsóknir sýna að 

álag getur minnkað hjá starfsmönnum sem beita SFBT og álag er þekkt í starfsgreininni 

samkvæmt Unu  Björk Kristófersdóttur (2012).  

Niðurstöður gagnaöflunar er sú að SFBT getur verið hentug aðferð þegar kemur að 

parameðferð þar sem áhersluatriði í henni eflir parið til þess að hafa samskipti, hugsa og 

vinna saman samkvæmt Nichols og Schwart (2008). Í SFBT er ekki lögð áhersla á að parið 

fari að rifja upp allt það slæma í sambandinu sem orsakar það að þau séu komin í 

meðferð. Sú umræða er stutt og áhersla er frekar á að skapa traust og að setja niður 

sameiginleg markmið. Markmiðssetning í meðferð hentar pörum vel þar sem það fær 

þau til þess að sjá fyrir sér aðstæður og umhverfi þar sem þau eru hamingjusöm saman 

(Nichols og Schwart, 2008). Vegna þessara meðferðaráherslna skapast jákvætt viðhorf 

og samskipti geta orðið auðveldari í kjölfarið sem kemur sér vel fyrir pörin. 

Spurningarnar sem Nichols og Schwart (2008) koma fram með  í SFBT virðast margar 

hverjar vera nokkuð hvetjandi fyrir pör og þá sérstaklega undantekningarspurningin. Þá 
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rifja pörin upp gamlar stundir þar sem þau voru hamingjusöm og erfiðleikar voru minni. 

Parið áttar sig þá á því að hamingjan er ekki óhugsanleg og eflir það í að halda meðferð 

áfram og færast nær markmiði sínu.  Þolspurning er einnig hentug til þess að parið fari 

að vinna frekar saman, með henni gera þau sér grein fyrir því hvort að þau hafi verið að 

leggja jafn mikla vinnu í sambandið áður. Ásamt því geta þolspurningar varpað ljósi á 

hvað þau eiga að halda áfram að gera og hvað þau eiga að hætta að gera. Hvatningin 

sem fylgir SFBT er einnig góð undirstaða fyrir pör þar sem þau fá sameiginlegt hrós fyrir 

það sem þau eru að gera og það getur eflt þau í leit að hamingju. Heimaverkefnin sem 

eru sett fyrir í SFBT koma sér vel fyrir pör þar sem það fær þau til þess að  verja tíma 

saman utan meðferðar og viðhalda því sem gengur vel. Spurningarnar í SFBT virkja pörin 

og sameiginlega reyna þau að vinna í meðferðinni.  

Út frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á SFBT er tæplega hægt að fullyrða að 

SFBT sé betri en aðrar meðferðaraðferðir en ljóst er að hún skilar yfirleitt árangri. SFBT 

virðist hafa reynst vel þegar kemur að parameðferðum og þá sérstaklega þegar kemur 

að virkni þeirra samkvæmt Nelson og Kelley (2001). Gingerich og Eisengart (2000) 

fjölluðu einnig um rannsóknir sem styðja þær niðurstöður að SFBT geti verið hentug 

þegar kemur að parameðferð. Hamingja para í rannsóknum sem þeir fjölluðu um jókst 

verulega eftir að þeim var veitt SFBT. Því virðist SFBT með pörum geta verið góður 

kostur  en athyglisvert er að ekki sé búið rannsaka SFBT meira.  

Til þess að SFBT standi betur að vígi þarf að rannsaka lausnamiðaða nálgun enn 

frekar og stuðla að marktækum rannsóknum í þeim efnum. Til þess að viðhalda árangri 

þyrfti einnig að efla kennslu í beitingu SFBT, en mikilvægt er að beita henni rétt eins og 

kom fram í ritgerð þessari. Það sem stendur upp úr þegar komið er að lokum 

ritgerðarinnar er að fjölskylda og pör eru mjög athyglisvert og víðtækt rannsóknarefni. 

Höfundur telur að vitund almennings sé ekki næg í meðferðarfræðum og þess vegna 

var eitt markmiðið með ritgerðinni að efla þá þekkingu. Með ritgerð þessari er komið 

fræðilegt efni sem pör hafa aðgang að og geta kynnt sér. Ásamt því vonar höfundur að 

hann nái að auka vitund almennings á lausnamiðaðri nálgun. 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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