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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða aðferðir liggja að baki ákvörðunar 

barnaverndarstarfsmanna á vali þeirra á úrræðum fyrir skjólstæðinga sína og hvernig þeir 

meta árangur þeirra úrræða sem þeir beita í barnaverndarstarfi. Fáar rannsóknir hafa 

verð gerðar á stuðningsúrræðum barnaverndar á Íslandi. Rannsóknin hefur því hagnýtt 

gildi og gætu niðurstöður hennar aukið þekkingu á starfi barnaverndar og nýst við mótun 

stefnu í málafloknum, ásamt skipulagi og verklagsþáttum, sem gæti leitt til betri úrlausna 

fyrir bæði skjólstæðinga og  starfsmenn barnaverndar. Þátttakendur voru  valdir með 

tilgangsúrtaki. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð  og tekin viðtöl við átta 

barnaverndarstarfsmenn.  

Niðurstöðurnar gefa til kynna að aðgengi úrræða sé veigamikill þáttur við 

ákvarðanatöku. Viðmælendur lögðu áherslu á samvinnu foreldra og barna og að skapa 

traust í samskiptum þannig að ákvörðunin væri sameiginleg og í því sambandi skipti 

viðhorf skjólstæðings til afskipta barnaverndar máli. Aðrir þættir sem höfðu áhrif á 

ákvarðanatöku voru að málin væru orðin þyngri og flóknari og mikill málafjöldi á hvern 

starfsmann. Flestir barnaverndarstarfsmenn upplifðu að aðrar stofnanir sinntu ekki 

hlutverkum sínum og barnaverndin sé að reyna að sinna skjólstæðingum sem fá ekki þá 

þjónustu sem þeim ber annars staðar. Barnaverndarstarfsmenn voru sammála um að ekki 

væri nægur árangur af stuðningsúrræðum. Mat þeirra á árangri úrræða byggðist einkum 

á munnlegum upplýsingum frá foreldrum og börnum í viðtölum við 

barnaverndarstarfsmenn, ásamt sjáanlegum breytingum á aðstæðum fjölskyldunnar að 

mati barnaverndarstarfsmanns. Matið fólst einnig í því að fólk nýtti ekki þau úrræði sem 

stóðu til boða, ásamt færri tilkynningum um málin frá öðrum stofnunum. Skriflegar 

skýrslur frá öðrum stofnunum og meðferðaraðilum var einnig hluti af matinu. 

Barnaverndarstarfsmenn töldu að almennt væri erfitt að meta árangur úrræða án 

matstækja.  

 

Lykilorð: Barnavernd, stuðningsúrræði, ákvarðanir, mat. 



6 

Abstract 

The aim of this study was to explore the methods used by child welfare employee´s when 

they decide what supportive resources will be used for their clients and how they 

evaluate these resources in child welfare. Few studies have been conducted in Iceland 

concerning child welfare services supportive resources. This research therefore have 

practical value and its results could benefit as additional knowledge about child welfare 

work and be useful for strategic planning in this field, along with organizational and 

practices aspects and could lead to better solutions for both child welfare clients and 

employees. The participants were selected with purpose sampling and the researcher 

used qualitative research method by interviewing eight child welfare employees.  

The results indicate that access to supportive resources is an important element in 

decision-making. The participants emphasized cooperation between parents and children 

and trust in communications in order to create basis for joint decision. Attitudes that 

client has to intervention of child welfare is crucial. Other factors affecting the decision-

making were that the cases had become more difficult and complex and numbers of cases 

increased for each employee. Most child welfare employees experienced that other 

institutions disregards their roles and child welfare service was trying to handle clients 

that don´t get services they are entitled to elsewhere. Child welfare employees agreed 

that the outcome of the supportive resources was insufficient. Their evaluation of 

resources outcomes was mainly based on verbal information from parents and children 

when child welfare employees interviewed them, along with visible changes of family 

situation based on child welfare employee estimation. The evaluation was also based on 

the fact that people didn’t use the resources they were offered, along with fewer reports 

concerning the cases from other organizations. Written reports from other institutions 

and treatment professionals were also part of the assessment. Child welfare employees 

thought it was difficult to evaluate success of resources outcomes without proper 

evaluation equipment. 

 

Key words: child welfare service, supportive resourses, decision, evaluation. 
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Formáli 

 

Þessi rannsókn er 30 ECTS lokaverkefni til MA gráðu í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands. Megin tilgangur þessa verkefnis var að kanna hvernig ákvarðanir 

barnaverndarstarfsmanna eru teknar um úrræði fyrir skjólstæðinga sína og hvernig  

árangur þeirra úrræða er metinn. Vinna við verkefnið hófst í ágúst og lauk í desember 

2015. Ég þakka leiðbeinenda mínum Unni Valgerði Ingólfsdóttur, félagsráðgjafa og 

kennara við Háskóla Íslands, fyrir gagnlegar ábendingar og leiðsögn. Forsenda þess að 

rannsóknin gæti farið fram var þátttaka starfsmanna barnaverndar og færi ég þeim mínar 

bestu þakkir fyrir þátttökuna. Ég vil einnig þakka Fríðu Pálsdóttur fyrir yfirlestur og 

ráðleggingar, ásamt Sædísi H. Aðalbjörnsdóttur. Síðast en ekki síst þakka ég minni 

nánustu fjölskyldu og vinum fyrir óbilandi trú og hvatningu, án stuðnings þeirra hefði 

verkið ekki orðið að veruleika.  
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1 Inngangur 

Hjá sveitarfélögum landsins eru starfandi barnaverndarnefndir sem hafa yfir ákveðnum 

úrræðum að ráða við úrlausnir í málum viðkomandi barna. Úrvinnsla og mat á 

tilkynningum sem berast til barnaverndarnefnda er í höndum barnaverndarstarfsmanna, 

skv. 21. gr. barnaverndarlaga. Ef tilkynning er metin á þann hátt að barnið eða fjölskyldan 

þurfi frekari aðstoð er hafin könnun á málinu, sem leiðir síðan til ákvarðanatöku um 

frekari áætlun og stuðningsúrræði (Barnaverndarlög 80/2002).  

Samkvæmt  barnaverndarlögum nr. 80/2002 er kveðið á um réttindi barna og skyldur 

foreldra. Þar kemur fram að börn eigi rétt á vernd og umönnun og skulu njóta réttinda í 

samræmi við aldur sinn og þroska. Þeir sem hafi með umönnun og uppeldi barna að gera 

skuli sýna þeim virðingu og umhyggju. Önnur grein sömu laga kveður á um að tryggja beri 

þeim börnum sem búa við „óviðunandi aðstæður“ aðstoð. Fjórða greinin fjallar um 

meginreglur barnaverndarstarfs og að barnaverndaryfirvöld skuli nota almenn 

stuðningsúrræði og það vægasta fyrst til að ná fram ákjósanlegu markmiði 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á þeim úrræðum sem 

barnaverndarstarfsmenn beita. Í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar benda 

niðurstöður til að starfsmenn barnaverndar meti úrræði á ómarkvissan hátt og skortur sé 

á markvissum matsmælitækjum (Anni G. Haugen, 2004; Anni G. Haugen, 2011; María 

Gunnarsdóttir, 2011; Halla Dröfn Jónsdóttir, 2014). Niðurstöður rannsókna á þátttöku 

foreldra og barna við ákvarðanatöku við úrlausn sinna mála hjá barnavernd benda til að 

þátttakan sé takmörkuð og miðist helst við móður og eldri börn (Anni G. Haugen, 2011). 

Samkvæmt rannsókn Anniar G. Haugen (2014) hefur stuðningur inn á heimili verið það 

úrræði sem mest er notað hér á landi en árangur þeirra hefur lítið verið metinn. Í rannsókn 

Anniar G. Haugen (2012) var rætt við fimm barnaverndarstarfsmenn og gáfu niðurstöður 

vísbendingar um að mat starfsmannanna á því hvort markmið áætlunar hafi skilað árangri 

fælist einkum í því að ræða við foreldra og barn og fá mat þeirra á því hvort eitthvað hafi 

breyst. Í þessari rannsókn var einnig stuðst við skýrslur frá stofnunum eða einstaklingum 

sem höfðu komið að málum. Niðurstöður úr samnorrænni rannsókn gáfu til kynna 

mismunandi mat starfsmanna á því hvort vista ætti barn utan heimilis eða ekki og 
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jafnframt höfðu starfsmenn almennt trú á að úrræðin sem barnavernd hefði yfir að ráða 

og aðkoma barnaverndar að málum gæti haft jákvæð áhrif fyrir börnin (Anni G. Haugen; 

2004).  

Í leiðbeiningum um áætlanagerð í  handbók Barnaverndarstofu um stuðningsúrræði, 

skv. reglugerð nr. 652/2004, um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga kemur fram að markmið með stuðningsúrræðum þurfi að vera skýr og 

í stuðningi sé tekið tillit til áhættuþátta í umhverfi barnsins og stöðugt skuli meta árangur 

(Steinunn Bergmann, 2015).   

1.1 Val á viðfangsefni  

Eftir starfsnám hjá barnavernd Reykjavíkur á haustönn árið 2014 beindist áhugi 

rannsakanda frekar að málefnum barnaverndar og hvernig sú vinna væri framkvæmd og 

hvernig hún gæti skilað sem mestum árangri fyrir skjólstæðinga barnaverndar. Haustið 

2014 voru lagðar fram tillögur að meistaraverkefnum til MA nema í félagsráðgjöf. 

Rannsakandi valdi tillögu Anniar G. Haugen um að skoða hvernig barnaverndarstarfsmenn 

meta þau úrræði sem þeir beita. Eftir viðtal við Anni ákvað rannsakandi að hafa 

niðurstöður úr rannsókn hennar til hliðsjónar og gera viðtalsrannsókn við átta til tíu af 

þeim barnaverndarstarfsmönnum sem tóku þátt í rannsókn Anniar G. Haugen (2014). Í 

þeirri rannsókn var send spurningalistakönnun til 86 starfsmanna barnaverndar víðs vegar 

um Ísland.  Spurt var meðal annars hvernig ákvörðun um úrræði hefði verið tekin í þremur 

síðustu málum sem barnaverndarstafsmenn hefðu unnið. Í niðurstöðum rannsóknar 

Anniar kom fram að í 69% tilfella var ákvörðun tekin á meðferðarfundi og í 60.7% tilfella 

að lokinni könnun máls.  Þegar spurt var hvað réði því hvaða úrræðum var beitt í hverju 

máli fyrir sig. Kom fram í 45.2% tilfella að  ákvörðun var tekin vegna þess að úrræðið var 

til, í 57% tilfella var barnið tilbúið að þiggja úrræðið, í 78% tilfella var móðir tilbúin að 

þiggja úrræðið en í 56% tilfella faðir (Anni G. Haugen, 2014).  Það vekur athygli hversu 

hátt hlutfall móður er við ákvarðanatöku úrræðis, en það hefur áður komið fram í 

rannsóknum hérlendis (Anni G. Haugen, 2011). Einnig vekja niðurstöðurnar upp 

vangaveltur um mismunandi áhrif þátta við ákvarðanatöku og vakna spurningar um 

vinnuferli máls og verklag. Það er von rannsakanda að rannsóknin geti aukið þekkingu á 

vinnuaðferðum barnaverndarstarfsmanna og þeim þáttum sem hafa áhrif á hvaða 

úrræðum er beitt í málefnum skjólstæðinga barnaverndar. Einnig að niðurstöður 
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rannsóknarinnar nýtist við skipulagningu og verklagsþætti innan málaflokksins, sem gæti 

leitt til betri úrlausna  fyrir bæði skjólstæðinga og  starfsmenn barnaverndar. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Til að nálgast viðfangsefnið ákvað höfundur að gera eigindlega rannsókn með viðtölum 

við barnaverndarstarfsmenn. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig 

barnaverndarstarfsmenn meta árangur þeirra úrræða, sem þeir beita í barnaverndarstarfi 

og hvaða aðferðir eru að baki vali á ákveðnu úrræði. 

Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvað barnaverndarstarfsmenn leggja til grundvallar 

við val á úrræðum fyrir þá sem nota þjónustu þeirra. Einnig er tilgangurinn með 

rannsókninni að öðlast betri þekkingu á vinnuaðferðum barnaverndarstarfsmanna og 

þeim þáttum sem hafa áhrif á hvaða úrræðum er beitt og af hverju.  

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru þessar:  

 Hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanatöku barnaverndarstarfsmanna við 

beitingu  úrræða  fyrir skjólstæðinga? 

 Hvernig meta barnaverndarstarfsmenn  árangangur þeirra  úrræða sem þeir  

beita? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í 6 kafla. Í kafla tvö er fræðileg umfjöllun þar sem greint er frá skipulagi 

barnaverndar á Íslandi og stefnu stjórnvalda í tengslum við úrræði barnaverndarnefnda, 

ásamt lagaumhverfi. Næsti hluti fjallar um þau stuðningsúrræði sem eru fyrir hendi og 

hvernig þau eru útfærð. Því næst er fjallað um starf félagsráðgjafa í barnavernd. Í öðrum 

hluta kaflans er greint frá þekkingu á sviði barnaverndar í tengslum við rannsóknarefnið, 

ásamt gagnreyndum aðferðum og kenningum. 

Í þriðja hlutanum er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst, gerð er grein fyrir 

rannsóknarspurningum, viðmælendum, ásamt aðferðum við gagnaöflun, gagnaúrvinnslu 

og greiningu gagna auk siðferðilegra álitamála.  

Í fjórða hluta er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta 

kaflanum verður rannsóknarspurningum svarað og fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar í fræðilegu samhengi. Lokakaflinn inniheldur lokaorð höfundar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegum bakgrunni er skipt í sex megin hluta. Í fyrsta hlutanum er greint frá skipulagi 

barnaverndarstarfs á Íslandi og lagaumhverfi barnaverndar gerð skil, í öðrum hlutanum 

eru fjallað um umfang barnaverndarmála og stuðningsúrræði. í þriðja hlutanum er fjallað 

um starf félagsráðgjafa í tengslum við úrræði. Fjórði hlutinn fjallar um rannsóknir sem 

gerðar hafa verið í tengslum við viðfangsefnið. Í fimmta hluta verður fjallað um starf 

félagsráðgjafa í barnavernd, ákvarðanatöku og aðferðir gagnreyndra aðferða og 

hugmyndafræði þeirra skoðuð. Í sjötta hlutanum verður gerð grein fyrir hugmyndum 

tengslakenninga og kenninga um skipulagsheildir og skrifræði. Áhrifaþættir við 

ákvarðanatöku á úrræðum og þættir sem hafa áhrif á mat barnaverndarstarfsmanna á 

úrræðunum verða meðal annars skoðaðir í ljósi þeirra kenninga. 

Barnavernd heyrir undir velferðarráðuneytið og er ráðherra félags- og húsnæðismála 

yfirmaður barnaverndaryfirvalda (Barnaverndarstofa, e.d.a). Starfsemi barnaverndar 

grundvallast á gildandi lögum og reglugerðum á hverjum tíma. 

Barnaverndarstofa og er sjálfstæð stofnun sem annast stjórnsýslu innan málaflokks 

barnaverndarlaga. Stofnuninni ber að vinna að eflingu barnaverndarstarfs í landinu og 

vera ráðherra innan handar með stefnumótun í málaflokknum. Barnaverndarstofa er 

einnig ráðgefandi og leiðbeinandi fyrir barnaverndarnefndir og er hlutverk hennar einnig 

að stuðla að þróunar- og rannsóknarstörfum á sviði barnaverndar. Barnaverndarstofa 

hefur umsjón með skipulagi úrræða fyrir barnaverndarnefndir og gegnir hlutverki 

eftirlitsaðila með barnaverndarnefndum. Hún sér einnig um leyfisveitingar, liðsinnir 

barnaverndarnefndum varðandi fósturmál og er yfirumsjónaraðili heimila og stofnana 

varðandi barnaverndarmál (Barnaverndarstofa, e.d.a; Lög um breytingu á lögum nr. 

80/2002, með síðari breytingum, lög nr. 80/2011). 

Barnaverndarstofa var sett á stofn með lögum nr. 22/1995 og tók þar með við 

ráðgjafa og eftirlitshlutverki félagsmálaráðuneytisins. Aðdragandi að þeirri breytingu var 

að heildarúttekt í barnaverndarmálum fór fram á vegum Hagsýslu ríkisins árið 1993, 

meðal annars á rekstri Unglingaheimili ríkisins. Niðurstaða skýrslunnar sýndi fram á að 

þörf væri á endurskoðun barnaverndarmála og skipulagi þeirra. Tillögur voru unnar að 
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beiðni þáverandi félagsmálaráðherra og í þeim lagt til að Unglingaheimili ríkisins yrði lagt 

niður og í stað þess kæmu tvær stofnanir, Barnaverndarstofa og móttöku- og 

meðferðarstöð fyrir unglinga. Í lögunum 160/1998 var sjálfræðisaldur hækkaður úr 16 

árum í 18 ára aldur og ákvæði sett inn um að börnum yngri en 12 ára skyldi gefin kostur 

á að tjá sig í sínum málum ef þau óskuðu eftir því og hefðu þroska til og taka ætti tillit til 

skoðana þeirra við málsmeðferð (Lög um breytingu á lögum um vernd barna og 

ungmenna nr. 58/1992; lög nr. 22/1995; Lög um breytingu á lögum um vernd barna og 

ungmenna nr. 58/1992, sbr. lög nr. 22/1995, lög nr. 160/1998).  

Samkvæmt lögum nr. 22/1995 um stjórn og skipulag barnaverndarmála á Íslandi 

kemur fram að þær stofnanir sem rækja starf til verndunar barna verði; 

félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarstofa, barnaverndarnefndir og barnaverndarráð og 

nefnast þær einu nafni barnaverndaryfirvöld (Lög um breytingar á lögum um 

barnaverndarlög nr. 80/2002, með síðari breytingar nr. 80/2011). 

Markmið barnaverndar, samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2011, er að tryggja að 

þau börn sem búa við óviðunandi aðstæður fái aðstoð. Barnavernd skal styrkja  fjölskyldur 

í uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til að vernda einstök börn þegar við á. Hlutverk 

barnaverndarnefndar er meðal annars að meta gæði og árangur úrræða og hefur nefndin 

einnig eftirlitshlutverk með aðbúnaði og líðan barns, sem vistað hefur verið á vegum 

barnaverndarnefndar utan heimilis síns (Lög um breytingar á barnaverndarlögum nr. 

80/2002, með síðari breytingum nr. 80/2011).   

Ýmsar laga- og stjórnsýslubreytingar hafa átt sér stað á undanförnum árum, til dæmis 

sameining sveitarfélaga. Með breytingum sveitarstjórnarlaga frá árinu 1986 var heimilað 

að sameina sveitarfélög sem höfðu færri en 50 íbúa þrjú ár í röð. Lengst af 20. öldinni voru 

þau um 200, sem höfðu færri en 50 íbúa, en með breytingunum laganna fækkaði þeim 

jafnt og þétt. Árið 1990 hófst síðan samfellt sameiningarskeið og voru sveitarfélögin orðin 

79 árið 2006 og 74 árið 2013. Barnaverndarnefndir eru starfandi í sveitarfélögum, sem 

hafa 1500 íbúa eða fleiri (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Innanríkisráðuneytið, 2014).  

Í barnaverndarlögunum nr. 80/2002 áttu sér stað skipulagsbreytingar á 

barnaverndarnefndarstarfi. Markmið breytinganna var að styrkja barnaverndarstarf 

hvers barnaverndarumdæmis og sveitarfélögum var gert skylt að skipuleggja 

framkvæmdaráætlun fyrir barnavernd til að mynda ramma utan um árangursríkara og 
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markvissara barnaverndarstarf (Þingskjal 57, 2010-2011). Í dag eru starfræktar 27 

barnaverndarnefndir hér á landi, sem eru sjálfstætt starfandi, og sveitarstjórnum er ekki 

heimilt að hafa afskipti af meðferð mála hjá þeim. Ákvörðunum barnaverndarnefnda er 

hins vegar unnt að kæra til kærunefnda barnaverndarmála (Barnaverndarstofa, e.d.b; 

Velferðarráðuneytið, e.d.).   

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir eldri og núverandi lögum um barnavernd.  Einkum 

verður sjónum beint að þróun úrræða á vegum barnaverndarnefnda í lögunum.  

2.1.1 Lagaumhverfi 

Áður en fyrstu lög um barnvernd voru sett árið 1932 voru engin heildarlög til um 

barnavernd hérlendis en ýmis lög fólu í sér ákvæði er vörðuðu forráð yfir börnum 

(Þingskjal 162, 1946). Um miðja átjándu öld var mótuð uppeldisstefna, sem bar heitið 

„Tilskipan um húsagann á Íslandi“ en þessi lög voru hluti af lagaverki um uppeldis- kirkju- 

og siðgæðismál á þessum tíma. Þessi lagaákvæði voru lögfest árið 1746. Markmið 

húsagans var þríþætt og fól í sér að ala ætti börn upp í guðsótta, hlýðni og erfiði eða 

iðjusemi. Í þessum lögum má finna fyrsta dæmið i íslenskri uppeldislöggjöf þar sem gert 

er ráð fyrir þvingaðri töku barns af heimili sínu vegna vanrækslu foreldra (Loftur 

Guttormsson, 1995).  

2.1.2 Lög um barnavernd nr. 43/1932 

Við fyrstu gerð barnaverndarlaga á Íslandi var litið til Noregs og Svíþjóðar og árið 1932  

voru heildarlög um barnavernd á Íslandi sett. Í þessum lögum er í 1. gr. kveðið á um 

stofnun barnaverndarnefnda í öllum kaupstöðum og kauptúnum þar sem íbúar voru 300 

eða fleiri. Hlutverk barnverndar skv. 7. gr. var að mestu eftirlitshlutverk með uppeldi 

barna innan 16 ára aldurs, sem bjuggu annars staðar en hjá foreldrum sínum (Þingskjal 

156, 1932). Með hugtakinu uppeldi var átt við að fylgst væri með sérstökum hæfileikum 

barna til að þau gætu notið sín við undirbúning undir lífið, ekki var að finna aðra 

skilgreiningu á uppeldi í lögunum (Lög um barnavernd nr. 43/1932).  

Starfsmenn nefndanna áttu einnig að veita leiðbeiningar eða aðra aðstoð við uppeldi 

barna og útvega börnum sem þurfa þótti í samráði við foreldra eða sveitarstjórn góðan 

samastað. Nefndin átti einnig að gegna fræðsluhlutverki um meðferð og uppeldi barna. 

Samkvæmt 9. gr. var nefndinni heimilt að taka barn af heimili, bæði ef það hafði brotið af 
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sér á einhvern hátt og eins ef brotið hafði verið á því (Þingskjal 156, 1932). Að taka barn 

af heimili var eina úrræðið sem um getur í þessum lögum. Í lögunum kom fram að ef barn 

hagar sér ekki „rétt“ eða er hætta búin á heimilinu fyrir utan ákvæði 12. gr. laga nr. 

43/1932, þar sem kveðið var á um að hægt sé að vísa manni af heimilinu sé börnum hætta 

búin af framferði hans (Lög um barnavernd nr. 43/1932). 

2.1.3 Lög um vernd barna og ungmenna 29/1947 

Á næstu tólf árum urðu þær  breytingar á þjóðfélagsháttum Íslendinga að fólk flutti úr 

sveitum til bæja og erlent setulið kom til landsins og dvaldist á Reykjavíkursvæðinu. Þessar 

aðstæður þóttu neikvæðar og taldar vera ógn við siðferði barna og ungmenna. 

Eftirlisthlutverk barnaverndarnefnda jókst til muna til að sporna við þessari neikvæðu 

þróun. Í kjölfar þess voru lögin frá árinu 1932 endurskoðuð og lög nr. 29/1947 tóku gildi 

(Þingskjal 162, 1946). 

Í þessum lögum er eftirlitshlutverk barnaverndarstarfsmanna nokkuð ítarlegra. Í 20. 

gr. er kveðið á um að leita eftir umsögn foreldra eða forráðamanna barns við meiri háttar 

inngrip, eins og að taka barn af heimili. Í 24. gr. kemur fram að barnaverndarnefnd sé ekki 

heimilt að taka barn af heimili eingöngu vegna örbirgðar foreldra. Heldur skal 

barnaverndarnefnd hlutast til um að barn njóti sómasamlegs aðbúnaðar og greiðist sá 

kostnaður úr sveitarsjóði (Lög um vernd barna og ungmenna 29/1947; Þingskjal 162, 

1946). Þrátt fyrir að getið sé um aðrar ráðstafanir en töku barns af heimili er ekkert getið 

um hvaða úrræði það gætu verið. 

Í 26. gr. er kveðið á um að ef barnavernd verði þess vís að uppeldi barns eða 

ungmennis sé ábótavant til dæmis vegna vangetu, andlegra veikinda og drykkjuskapar 

eða annarra siðferðilegra annmarka foreldra eða forráðamanna, skal barnavernd gera 

viðeigandi ráðstafanir sem geti falist í að leiðbeina foreldrum eða forráðamönnum og 

áminna þá og einnig gæti komið til greina að skipa eftirlistamann með heimili. Ef það þótti 

best henta mátti fela öðrum foreldrahlutverkið (Lög um vernd barna og ungmenna 

29/1947; Þingskjal 162, 1946). Þessa  grein má túlka þannig að ef úrræðið um áminningu 

bar ekki árangur yrði barn tekið af heimilinu.  

Í 28. gr. kemur fram að ef barnavernd verður þess vís að hegðun barns sé ekki 

ásættanleg, til dæmis vegna drykkjuskapar, flækings, betls, vanrækslu í námi, lauslætis og 

lögbrots, skal barnaverndarnefnd hefjast handa um viðeigandi aðgerðir. Hafa átti 
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samband við foreldra, skóla eða dómara ef um lögbrot var að ræða og áminna barnið (Lög 

um vernd barna og ungmenna 29/1947; Þingskjal 162, 1946). Ekki er getið neinna annarra 

úrræða hér en að taka barn af heimili ef það héldi áfram uppteknum hætti og breytti ekki 

hegðun sinni við aðgerðir nefndarinnar. Það má greina á þessum lagagreinum að 

eftirlitshlutverk var stærsti þátturinn í starfi barnaverndar á þessu tímabili og nánast eina 

úrræðið var að taka barn af heimili í hvaða tilfelli sem var. 

2.1.4 Lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966   

Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 voru endurskoðuð og við tóku lög nr. 

53/1966, sem voru mun ítarlegri en þau fyrri. Aðalhlutverk barnaverndarnefna var enn 

sem fyrr eftirlitshlutverk, en fleiri verkefnum var bætt við skyldur þeirra og þeim heimilt 

skv. 10. gr. að ráða sérhæft starfslið eftir þörfum (Þingskjal 393, 1965-1966). Auknar 

skyldur barnaverndarnefnda gátu verið í formi nákvæmari upplýsingaöflunar við vinnslu 

mála, eins og fram kemur í 16. gr. um upplýsingaöflun en þar kemur fram að einhverju 

leyti hvaða upplýsinga er æskilegt að afla, eins og um hag barns og tengsl þess við 

foreldra. Í 20. gr. er kveðið á um að  börnum er gefin kostur á að tjá sig um mál þegar svo 

stendur á. Einnig er barnaverndarráði skv. 12 gr. skylt að ráða sérfróðan mann um 

barnauppeldi. Lög um barnaverndarráð og eftirlit með barnaverndarnefndum er ítarlegri 

í þessum lögum en þeim eldri. Með tilkomu þessara laga var meðal annars gefin út 

handbók til leiðbeininga fyrir barnaverndarnefndir (Þingskjal 393, 1965-1966).  

2.1.5 Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 

Næstu lagabreytingar tóku gildi með lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992. 

Helsta áhersla þeirra laga á starfsemi barnaverndarnefndar var að þarfir barna og 

hagsmunir sætu í fyrirrúmi við afskipti barnaverndar. Ýmsar stjórnsýslulegar breytingar 

voru gerðar með setningu laganna og má til dæmis nefna að málefni barnaverndar var 

færð frá menntamálaráðuneytinu yfir til félagsmálaráðuneytisins. Ennfremur var því 

tvíþætta hlutverki barnaverndarráðs að vera ráðgefandi í einstökum málum hjá 

barnaverndarnefndum og fara með úrskurðarvald í sömu málum breytt, þannig að 

leiðbeiningarskylda og eftirlit með barnaverndarnefndum var fært yfir til 

félagsmálaráðuneytisins, en barnaverndarráð fór áfram með úrskurðarvald í 

barnaverndarmálum. Lögin voru ítarlegri en eldri lögin og endurbætt og meðal annars var 

lögð meiri áhersla á réttarstöðu barna í barnaverndarmálum. Sérkafli var settur inn í lögin 
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um starfshætti barnaverndarnefnda og um málsmeðferð. Þar var einnig getið um 

eftirfarandi stuðningsúrræði á vegum barnaverndarnefnda (Lög um vernd barna og 

ungmenna nr. 58/1992). 

Barnaverndarnefnd skal, eftir því sem nánar er ákveðið í áætlun skv. 21. gr., með 

samþykki foreldra og eftir atvikum í samráði við barn veita aðstoð m.a. með því að: 

a. leiðbeina foreldrum um uppeldi og aðbúnað barns, 

b. útvega barni eða fjölskyldu tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa eða 

stuðningsfjölskyldu, 

c. útvega barni eða ungmenni dagvist, skólavist, atvinnu eða möguleika til hollrar 

tómstundaiðju, 

d. beita almennum úrræðum til úrbóta samkvæmt öðrum lögum, svo sem lögum um 

félagslega þjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni fatlaðra, 

e. aðstoða foreldra við að leita sér meðferðar vegna veikinda, áfengis- eða 

vímuefnaneyslu eða annarra persónulegra vandamála, 

f. vista barn um skamman tíma utan heimilis á vistheimili eða fósturheimili, 

g. taka við forsjá barns með samþykki foreldra, sbr. 44. gr., útvega því varanlegt 

fósturheimili og hlutast til um að barninu verði skipaður lögráðamaður (Lög um vernd 

barna og ungmenna nr. 58/1992). 

Barnaverndarnefnd gat enn fremur án samþykki foreldra og án sérstaks úrskurðar beitt 

öðrum þeim úrræðum sem kveðið var á um í lögunum (Lög um vernd barna og ungmenna 

nr. 58/1992). 

2.1.6 Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 tóku gildi þann 1. júní árið 2002. Áherslan með gildistöku 

þeirra var sem fyrr að efla barnaverndarstarf í landinu og efla og styrkja faglegar og 

stjórnsýslulegar umbætur. Þar ber helst að nefna stofnun kærunefndar 

barnaverndarmála og með því var barnaverndarráð lagt niður. Í framhaldi af þessu tók 

það mikilvæga nýmæli gildi að þvingunarráðstafanir fluttust til dómstóla. Sveitastjórnum 

var gert að útbúa framkvæmdaráætlun í barnaverndarmálum innan sveitarfélagsins fyrir 

hvert kjörtímabil eða á fjögurra ára fresti. Þetta var gert til að auka og skýra 

markmiðssetningu  sveitarstjórna í landinu í barnavarnarmálum. Lögð var áhersla á  

stækkun umdæma barnaverndarnefnda og faglega styrkingu þeirra. Ýmis lagaákvæði í 
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fyrri lögum voru gerð markvissari. Vinnsla barnaverndarmála var gerð skýrari og 

réttarstaða málsaðila bætt og þar má nefna annað nýmæli í lögunum um að 15 ára barn 

sé aðili máls og hafi þar með fullan rétt á tjá sig til jafns við foreldar sína, jafnframt fullan 

aðgang að öllum gögnum málsins, auk þess getur barni átt rétt á lögmanni og heimilt er 

að skipa því talsmann eins og yngri börnum skv. lögunum (Þingskjal 403, 2001-2002 ).  

2.1.7 Lög um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002, með síðari breytingum, 
lög nr. 80/2011 

Barnaverndarlögunum nr. 80/2002 var breytt árið 2011 eftir að samstarfshópur hafði 

unnið að tillögum um breytingar. Megin markmið breytinganna var að „...skýra ákvæði 

frekar eða skerpa á þeim og að lögfesta þá túlkun ákvæða sem átt hefur sér stað frá 

gildistöku laganna.” (Þingskjal 57 (2010-2011). Frumvarp til laga um breytingu á 

barnaverndarlögum, með síðari breytingum. Alþingistíðindi A-deild). Viðamesta 

breytingin fólst í breyttri verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga varðandi úrræði barna sem 

vistuð voru utan heimilis. Samstarfshópurinn taldi helstu ókosti verkaskiptingarinnar 

samkvæmt Barnaverndarlögum 80/2002 vera: 

   –   Óljós skil milli úrræða sem ríkinu ber að byggja upp og úrræða á ábyrgð einstakra 

sveitarfélaga, m.a. óljós skil milli sérhæfðrar meðferðar á ábyrgð ríkisins og þess 

stuðnings sem barnaverndarnefndir veita börnum sem vistuð eru á heimilum eða 

stofnunum.  

    –     Flestar barnaverndarnefndir eiga í erfiðleikum með að hafa tiltæk úrræði eins 

og heimili og stofnanir og slík úrræði hafa fyrst og fremst verið til staðar í Reykjavík.  

    –   Réttur barns til að njóta úrræðis eins og vistheimilis, fjölskylduheimilis eða 

sambýlis er mjög mismunandi eftir búsetu.  

Vegna skiptingu kostnaðar á milli ríkis og sveitarfélaga getur verið erfitt að sníða úrræði 

eftir þörfum hvers barns og getur skapast  togstreita  milli kerfanna á því hvaða úrræði sé 

heppilegast. Sveitarfélögin bera fjárhagslega ábyrgð annars vegar á þeim 

stuðningsúrræðum sem þeim ber að hafa til staðar ásamt ákveðnum úrræðum fyrir börn 

utan heimilis og ríkið hins vegar fjárhagslega ábyrgð á kostnaði til dæmis vegna 

meðferðarheimila. Það var mat starfshópsins að gera þyrfti breytinga á núverandi kerfi 

með það að markmiði að samræma kröfur sem gerðar eru til úrræða og framkvæmdar 

vistunar (Þingskjal 57 (2010-2011). Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, 

með síðari breytingum. Alþingistíðindi A-deild).  



24 

Starfshópurinn kannaði nokkrar leiðir og mælti með eftirfarandi breytingum til að 

tryggja:  

    –   jafnan rétt allra barna á landinu til að njóta öruggrar umönnunar og meðferðar 

eftir því sem best hentar þörfum þeirra þegar vista þarf þau á heimili eða stofnun,  

    –   að jafnframt verði unnt að grípa til úrræðis í nærumhverfi barnsins, svo sem 

vistunar á einkaheimili í skamman tíma þegar það hentar þörfum barnsins  (Þingskjal 

57 (2010-2011). Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, með síðari 

breytingum. Alþingistíðindi A-deild).  

 

Starfshópurinn skoðaði einnig niðurstöður rannsókna um eftirlit barnaverndarmála og 

komst að þeirri niðurstöðu að bæta þyrfti gæði umönnunar- og meðferðarstarfs og koma  

á gæðastöðlum til að vinna eftir. Til að ná því markmiði var lögð áhersla á að koma á 

gæðamati og auknu eftirliti með úrræðum barnaverndaryfirvalda. Áherslan var fyrst og 

fremst á að starf barnaverndar tæki mið af þörfum og hagsmunum barnsins.  

Starfshópurinn lagði til að forgangsatriði breytinganna yrðu eftirfarandi:  

    –   Sveitarfélög tryggi að barnaverndarnefndir og starfsmenn þeirra hafi nægilegt 

svigrúm og tíma til að vinna hvert og eitt mál í samræmi við ákvæði laga og reglna 

eftir viðmiðum um takmörkun málafjölda á hvern sérfræðing.  

    –  Sveitarfélög tryggi framboð af stuðningsúrræðum til að styrkja börn og 

fjölskyldur þeirra svo komast megi hjá vistun utan heimilis.  

    –   Menntun rekstraraðila og starfsmanna á meðferðarheimilum og stofnunum 

fyrir börn verði aukin og styrkt og stefnt að því að rekstraraðilar og sem flestir 

starfsmenn hafi fjölbreytta menntun og reynslu af uppeldis- og meðferðarmálum til 

að tryggja faglega framkvæmd og inntak meðferðar.  

    –  Barnaverndarstofa tryggi víðtæka kynningu og kennslu í því að framfylgja 

stöðlum um vistun barna utan heimilis á vettvangi barnaverndarnefnda og 

meðferðarheimila.  

    –  Barnaverndarstofa tryggi að með reglubundnum hætti verði fengnir óháðir 

rannsakendur til að gera úttekt eða árangursmat á stofnunum og heimilum fyrir 

börn.  

    –  Félags- og tryggingamálaráðuneytið fylgist með reglubundnum hætti með 

uppbyggingu og nýtingu stofnana og heimila fyrir börn, fylgist með því hvernig 

úttektum og eftirliti sé háttað með allri starfseminni og leggi mat á hvort fylgt sé 

ákvæðum laga, reglugerða, reglna og gæðastaðla (Þingskjal 57 (2010-2011). 

Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, með síðari breytingum. 

Alþingistíðindi A-deild). 
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Barnaverndarlögum nr. 80/2002 var breytt á 139. löggjafarþingi Alþingis og samþykkt 7. 

júní 2011. Helstu breytingar laganna voru að skýrar var kveðið á um skiptingu 

kostnaðarþátttöku ríkis og sveitarfélaga um starfsemi barnaverndar og framkvæmd 

úrræða. Í 7. grein laganna kom inn nýr málsliður þar sem fram kemur að 

Barnaverndarstofu var veitt heimild til að  reka sérhæfð úrræði fyrir börn sem eiga við 

fjölþættan vanda að stríða og þá í samstarfi við aðra aðila, til dæmis aðila innan fötlunar- 

eða félags- og heilbrigðisþjónustu. Í 15. grein laganna er kveðið á um rétt barna sem eiga 

ekki lögheimili á Íslandi eða eru án forsjáraðila og ef barn er hér á landi án forsjáraðila eða 

er veitt hæli eða dvalarleyfi. Í síðara tilvikinu greiðir ríkissjóður allan kostnað. Breyting 

varð á 25. grein laganna þess eðlis að barnaverndarnefnd getur í samráði við ungmenni 

ákveðið að úrræði haldi áfram eftir 18 ára aldur, þangað til viðkomandi verður 20 ára, sé 

mat nefndarinnar á þá leið að þörf sé fyrir frekari úrræði á því tímabili. Í 36. grein laganna 

varð sú breyting að allir sem koma að úrræðum barna, hvort sem um 

barnaverndarstarfsmenn er að ræða eða aðila á heimilum eða stofnunum verða að 

framvísa sakavottorði og mega ekki hafa hlotið refsidóm samkvæmt almennum 

hegningarlögum. Barnaverndarstofa sér um að afla þessara upplýsinga. Tillögur 

starfshópsins um auknar kröfur menntunnar starfsmanna virðist ekki hafa komist inn í 

breytingu á lögunum, né heldur tillaga hans um koma á gæðastöðlum eða viðmiðun 

málafjölda hjá sérfræðingum (Lög um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með 

síðari breytingum, lög nr. 80/2011).  

2.1.8 Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Barnaverndarlög eru í samræmi við ýmsa alþjóðlega samninga er lúta að börnum og 

réttindum þeirra. Genfaryfirlýsingin fjallar um réttindi barna og var samþykkt  árið 1924. 

Þar var getið um skyldur fullorðinna gagnvart börnum. Barnasáttmálinn tók við hlutverki 

Genfaryfirlýsingarinnar en í honum kemur meðal annars fram að andlega og líkamlega 

vanþroska börn eiga rétt á sérstakri vernd. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 

samþykktu yfirlýsinguna um réttindi barna árið 1959. Að 20 árum liðnum eða árið 1979 

var ákveðið að það ár skyldi vera ár barnsins og athygli allra þjóða beinast að kjörum og 

aðbúnaði barna. Barnasáttmálinn var í kjölfarið undirbúinn og samþykktur á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989.  Hann er sá mannréttindasamningur sem 

hefur verið staðfestur af flestum þjóðum (UNICEF, 1992).  
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Undirritun Barnasáttmálans fyrir Íslands hönd fór fram árið 1990 en var fullgiltur árið 

1992. Með lögfestingu hans í febrúar árið 2013 varð hann hluti af íslenskri löggjöf 

(UNICEF, 1992). Með Barnasáttmálanum öðlast börn alþjóðlega viðurkenningu á því að 

þarfnast sérstakrar verndar umfram fullorðna. Til að framfylgja samningum ber 

stjórnvöldum, foreldrum, skólum og öðrum sem koma að eða vinna með börnum að gera 

það sem í þeirra valdi stendur til að huga að réttindum barna í samræmi við ákvæði 

samningsins (UNICEF, 1992).  

2.2 Umfang barnaverndarmála  

Til að gera sér betur grein fyrir starfi barnaverndarstarfsmanna og umfangi og eðli þeirra 

mála sem þeir fást við í starfi sínu verður greint frá tölulegum upplýsingum tilkynninga til 

barnaverndarnefnda fyrstu sex mánuði áranna 2014 og 2015. Helstu ástæður tilkynninga 

verða einnig skoðaðar og hverjir tilkynna til barnaverndar, ásamt upplýsingum um beiðnir  

barnaverndarstarfsmanna um meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu.  

2.2.1 Tölulegar upplýsingar 

Notendur þjónustu barnaverndar eru börn og foreldrar þeirra sem tilkynnt hefur verið 

um til barnaverndaryfirvalda til dæmis vegna vanrækslu barna, neyslu foreldra eða 

annarra ástæðna. Tilkynning verður ekki að barnaverndarmáli fyrr en könnun er hafin.   

(Lög um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með síðari breytingum, lög nr. 

80/2011). 

Tafla eitt gefur til kynna heildarfjölda tilkynninga fyrstu sex mánuði ársins 2015 sem 

var 4.346 og er það um 9% fækkun tilkynninga miðað við sama tímabil árisins 2014, en þá 

voru tilkynningar 4.787 samtals. Eins og áður er getið verður tilkynning ekki alltaf að 

barnaverndarmáli. Í sumum tilvikum getur verið um að ræða að tilkynning berist vegna 

sama barns oftar en einu sinni og þar af leiðandi er ekki alltaf um fjölda einstaklinga að 

ræða við samlagningu tilkynninga.  

 

Tafla 1.  Heildarfjöldi tilkynninga til barnaverndar eftir kynjum 

Kyn Fyrstu sex 
mánuði 2014 

 Fyrstu sex 
mánuði 2015 

 

 Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 
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Drengir 2688 56,1 2246 51,7 

Stúlkur 2080 43,6 2073 47,7 

Ekki vitað 22 0,5 27 0,6 

Samtals 4787 100 4346 100 

(Heimild: Barnaverndarstofa, 2015). 

 

Fleiri tilkynningar berast til barnaverndarnefnda á höfuðborgarsvæðinu en á 

landsbyggðinni. Árið 2014 var hlutfall tilkynninga á höfuðborgarsvæðinu 68,3% en 31,7% 

á landsbyggðinni. Hlutfall tilkynninga á höfuðborgarsvæðinu (71,2%) fjölgaði miðað við 

landsbyggðina (28,8%) árið 2015 á sama tíma og fjölda tilkynninga í heildina fækkaði milli 

ára. Fækkun tilkynninga var meiri á landsbyggðinni eða 17,6% en á höfuðborgarsvæðinu 

var fækkun þeirra um 5,3%.  

Flestar tilkynningar á fyrstu sex mánuðum ársins 2015 eða 38,5% af heildarfjölda 

tilkynninga voru vegna vanrækslu, eins og sjá má í töflu 2. Hlutfall tilkynninga vegna 

vanrækslu var 39,8% á sama tímabili ársins á undan. Tilkynningar til barnaverndar vegna 

ofbeldis voru 26,5% árið 2015 af heildarfjölda tilkynninga og höfðu þær aukist um 4,2% 

miðað við sama tímabil á árinu á undan. Dregið hafði úr tilkynningum vegna 

áhættuhegðunar barna í samanburði fyrstu sex mánaða áranna 2014 og 2015 um 3%.  

Hlutfalli þeirra tilkynninga þar sem tilkynnt var um vanrækslu kom fram að í 11,8% af þeim 

tilkynningum voru vegna áfengis- og/eða vímuefnaneyslu foreldra á fyrstu sex mánuðum 

ársins 2015, sem var 1,5 % aukning frá sama tímabili ársins á undan. Um heimilisofbeldi 

var að ræða í 7,3% tilvika, þar sem tilkynnt var um ofbeldi á fyrstu sex mánuðum árisins 

2015 og var í þeim hópi 2,1 % aukning miðað við sama tímabil á árinu á undan 

(Barnaverndarstofa, 2015).  
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Tafla 2.  Ástæður tilkynninga til barnaverndar 

 

Ástæður 
tilkynninga 

2014 2014 2015 2015 

 Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Vanræksla 
1905 39,8 1674 38,5 

Ofbeldi 
1068 22,3 1153 26,5 

Áhættuhegðun 
barna 

1786 37,3 1492 34,3 

Heilsa eða líf 
ófædds barns í 

hættu 

28 0,6 27 0,6 

Tilkynningar 
samtals 

4787 100 4346 100 

 (Heimild: Barnaverndarstofa, 2015) 

 

Þegar tilkynningar vegna vanrækslu voru skoðaðar kom í ljós jöfn kynjaskipting þegar 

heildartölur eru skoðaðar hvort sem um líkamlega, tilfinningalega eða annars konar 

vanrækslu var að  ræða. Þegar kynjahlutföll tilkynninga vegna ofbeldis voru skoðaðar 

nánar mátti sjá að tilkynningum vegna stúlkna hafði hlutfallslega fjölgað  að undanskildum 

tilkynningum um líkamlegt ofbeldi, þar sem drengir voru í meirihluta. Hlutfall þeirra hafði 

aukist um 1.1% árið 2015. Tilkynningar vegna tilfinningalegs/sálræns ofbeldis gáfu 

vísbendingar um aukið hlutfall stúlkna eða um 0,9% á sama tímabili. Hlutfallsleg aukning 

var á tilkynningum vegna kynferðislegs ofbeldis á milli áranna 2014 og 2015 og var hlutfall 

stúlkna um 4,3% en hlutfall drengja 1,9% á sama tíma (Barnaverndarstofa, 2015).  

Flestar tilkynningar til barnaverndar koma frá opinberum aðilum. Árið 2014 bárust 

44,3% tilkynninganna frá lögreglu en 41,7% árið 2015. Árið 2014 bárust tilkynningar frá  

skólum, leikskólum, sérfræðingum, læknum og heilsugæsluaðilum í um 22% tilvika og 

varð aukning á milli ára um 5% í tilkynningum frá þessum aðilum (Barnaverndarstofa, 

2015).  
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2.3 Stuðningsúrræði sveitarfélaga og úrræði Barnaverndarstofu 

Í þessari rannsókn er sjónum einkum beint að stuðningsúrræðum sveitarfélaga  

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004. Til að gefa gleggri mynd af 

úrræðum sem starfsmenn barnaverndar geta sótt um til Barnaverndarstofu verður gerð 

grein fyrir helstu úrræðum á vegum stofnunarinnar.  

2.3.1 Stuðningsúrræði sveitarfélaga 

Í þessum kafla verður fjallað um þau stuðningsúrræði sem sveitarfélögum er skylt að hafa 

til staðar, samkvæmt reglugerð um úrræði á vegum sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga nr. 652/2004. Úrræðin eru meðal annars: foreldrum leiðbeint um 

uppeldi og aðbúnað barns, tilsjón, persónulegur ráðgjafi, stuðningsfjölskylda, vistun utan 

heimilis eða  sumardvöl.  

Eins áður hefur komið fram ber barnaverndarstarfsmönnum að beita ákveðnum 

úrræðum ef könnun máls leiðir í ljós að uppeldi og aðbúnaði barn er ábótavant eða það 

stefnir eigin heilsu í hættu. Afskiptin geta verið á grundvelli lélegra uppeldisaðferða, sem 

leiða til vanrækslu eða ofbeldis gagnvart barninu. Einnig getur barnið sjálft sýnt 

áhættuhegðun eins og vímuefnaneyslu, ofbeldi gagnvart öðrum eða afbrotahegðun. 

Barnaverndarstarfsmenn skulu ávallt leita samvinnu við foreldra og barn eftir atvikum. 

Vandi barna og fjölskyldna þeirra getur verið margþættur og algengt er að fleiru en einu 

úrræði sé beitt samhliða í hverju máli (Halla Dröfn Jónsdóttir, 2014; Anna Ingibjörg Opp, 

2012; Anni G. Haugen, 2014; María Gunnarsdóttir, 2011; Margrét Þórarinsdóttir, 2012; 

María Gunnarsdóttir, 2011). Auk þeirra úrræða sem sveitarfélögum er skylt að hafa til 

staðar geta  starfsmenn  einnig vísað í önnur úrræði, til dæmis þegar 

barnaverndarstarfsmaður útvegar fjölskyldu eða barni viðeigandi stuðning og 

meðferðarúrræði hjá öðrum fagaðila eða stofnun. Í þeim tilvikum þar sem þunguð kona 

eða foreldrar þurfa aðstoð vegna vímuefna- eða áfengismeðferðar eða vegna annarra 

persónulegra erfiðleika, getur starfsmaður verið í samstarfi við þær stofnanir sem hlut 

eiga að máli um að beitt verði úrræðum samkvæmt öðrum lögum (Lög um breytingar á 

barnaverndarlögum nr. 80/2002, með síðari breytingum nr. 80/2011; Reglugerð um 

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

Í reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga 

nr. 652/2004  koma fram í 10. gr. III. kafla þau úrræði sem veitt eru með samþykki 
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foreldra. Að leiðbeina foreldrum um uppeldi og aðbúnað barns er samkvæmt 

rannsóknum (Anni G. Haugen, 2014; Halla Björk Jónsdóttir, 2014) algengasta úrræðið. 

Samkvæmt reglugerð nr. 652/2004 er tilgreint að þegar um sálfræðilega, félagslega eða 

uppeldislega ráðgjöf sé að ræða sé hún veitt af barnaverndarstarfsmönnum. Í handbók 

Barnaverndarstofu kemur fram að notkun úrræðisins er oft veitt samhliða öðrum 

úrræðum. Því til grundvallar liggur niðurstaða könnunar og þörf er fyrir að setja ákveðin 

tímamörk til að meta árangur málsins. Úrræðið getur falið í sér fjölskylduráðgjöf og getur 

falist í reglulegum viðtölum við foreldra eða barn á tíma áætlunar (Steinunn Bergmann, 

2015). Í eigindlegri viðtalsrannsókn Höllu Drafnar Jónsdóttur (2014) við 

barnaverndarstarfsmenn í sex sveitarfélögum kom fram að enginn viðmælenda taldi að 

það lægju fyrir skýrar leiðbeiningar um þetta úrræði og þann þátt sem starfsmönnum 

barnaverndar er ætlað að sinna á tímabili áætlunar um meðferð máls.  

Tilsjónarmaður samkvæmt 22. gr. reglugerðar nr. 652/2004 vísar til einstaklings sem 

er á vegum barnaverndarnefndar foreldrum til aðstoðar við að sinna uppeldis- og 

forsjárskyldum þeirra með velferð og hag barnsins í huga. Ekki eru gerðar formlegar 

menntunarkröfur til tilsjónarmanns, en gert er ráð fyrir að hann hafi ákveðna þekkingu og 

mögulega reynslu af starfi með fjölskyldum og börnum, geti hlustað og miðlað af sinni 

þekkingu og reynslu. Það getur hentað að finna tilsjónarmann sem er í umhverfi barnsins. 

Nokkrar barnaverndarnefndir hafa fastráðna tilsjónarmenn og velja þann sem best er 

talinn geta þjónað ákveðinni fjölskyldu (Barnaverndarstofa e.d.c). Samkvæmt rannsókn 

Maríu Gunnarsdóttir (2011) var tilsjón mest notuð í þeim tilfellum þegar um vanrækslu í 

umsjón og eftirliti var að ræða, bæði eitt og sér, og samhliða öðrum úrræðum. Í 

rannsókninni kom einnig fram að bæði skorti verklag og mat á árangri úrræðisins. Í 

rannsókn Margrétar Þórarinsdóttur (2012) þar sem hún skoðaði upplifun 20 

tilsjónarmanna af barnaverndarstarfi með vefkönnun, ásamt viðtölum við fimm þeirra, 

kom fram að ekki voru allir tilsjónarmenn vissir um hlutverk sitt og dæmi voru um að þeir 

sinntu hlutverki eftirlitsaðila og persónulegs ráðgjafa. Sumir yfirmenn virtust ekki gera 

mikinn greinarmun á hlutverki persónulegs ráðgjafa og tilsjónarmanns.   

Með  persónulegum ráðgjafa er átt við einstakling sem barnaverndarnefnd útvegar 

þar sem markmiðið er að styrkja barnið tilfinningalega og félagslega, eins og í sambandi 

við vinnu, menntun og tómstundir. Tekið er fram að samband persónulegs ráðgjafa og 
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barns byggist á gagnkvæmu trausti og virðingu. Ekki eru gerðar sérstakar 

menntunarkröfur til persónulegs ráðgjafa. Til að geta sinnt starfi sínu sem snýr fyrst og 

fremst að börnum þarf hann að hafa ánægju af því að vera með börnum, vita hver 

áhugmál þeirra eru og geta veitt því athygli sem þau eru upptekin af og tekið þátt í því. 

Jafnframt þarf hann að geta leiðbeint barni við að kynnast nýjum tómstundum og ræða 

við það um þær breytingar sem það vill gera í lífi sínu. Þegar gerðar eru áætlanir um að 

barni sé veittur persónulegur ráðgjafi þarf barnið að vera virkur þátttakandi í því ferli, 

þannig að hugmyndir þess um breytingar og stuðning komi skýrt fram 

(Barnaverndarstofa, e.d.c). Í rannsókn Kristrúnar Kristjánsdóttur (2013) þar sem hún 

innihaldsgreindi gögn í málum 24 barna hjá tveimur sveitarfélögum árið 2012 kom fram 

að gögnin gáfu ekki nógu skýra mynd af árangri úrræðisins. Þó mátti greina að flestar 

fjölskyldur og börn voru ánægð með störf persónulegs ráðgjafa. Sum börn hófu að taka 

þátt í tómstundum, sem þau höfðu ekki gert í langan tíma eða alls ekki. Ekki var tilgreint í 

þeim málum hvenær störfum persónulegs ráðgjafa lauk en í þremur málum var það að 

ósk barnsins. Niðurstöður bentu til þess að ástæður þess að úrræðið var notað var að í 

flestum tilvikum þegar um börn með fjölþættan vanda var að ræða, eins og félagsleg og 

sálræn vandkvæði, hegðunarvanda, ofbeldishneigð eða börn með erfitt 

samskiptamynstur. Einnig kom fram að oft á tíðum hafði persónulegur ráðgjafi ekki 

viðeigandi menntun eða reynslu til að gegna hlutverkinu. 

Með stuðningsfjölskyldu er átt við aðila, sem er á vegum barnaverndarnefndar til að 

taka á móti barni og í sumum tilvikum foreldrum og barni á einkaheimili. Tilgangurinn er 

meðal annars að létta álagi af barni og fjölskyldu þess, sjá til þess að öryggi þess sé tryggt 

og leiðbeina og styðja foreldra í uppeldishlutverkinu (Barnaverndarstofa, e.d.c). Rannsókn 

Önnu Ingibjargar Opps (2012) á stuðningsfjölskyldum í Reykjavík leiddi í ljós að ástæður 

beitingar úrræðisins var einkum þegar um fjölþættan vanda var að ræða hjá barni og eða 

foreldri. Einkum var um að ræða einstæða foreldra sem höfðu lítil tengsl og stuðning, 

ásamt því að afskipti hins foreldrisins voru lítil sem engin. Önnur úrræði höfðu verið reynd 

áður. Algengt var að úrræðið stæði í sex mánuði eða skemur og rannsóknin gaf 

vísbendingar um að eftirfylgni skorti með árangri úrræðisins. Samkvæmt handbók 

Barnaverndarstofu er ástæða stuðnings með vistun utan heimilis meðal annars að 

stundum er þörf á að gera sérstaka athugun á barninu eða samskiptum barnsins og 

foreldra. Þetta úrræði á einnig við þegar foreldri getur ekki haft barnið hjá sér vegna 
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meðferðar á sjúkrastofnun. Lögð er áhersla á að beiting úrræðisins á ekki við nema þegar 

aðrar og mildari stuðningsaðgerðir hafa ekki skilað árangri (Barnaverndarstofa, e.d.c). 

Með sumardvöl á vegum barnaverndarnefnda er átt við dvöl á einkaheimili í allt að 

þrjá mánuði yfir sumartímann sem stuðning. Sumardvöl er ekki ætluð börnum yngri en 

sex ára. Þeir sem óska eftir að taka barn í sumardvöl þurfa að uppfylla tilskilin leyfi hjá 

barnverndanaefnd í því sveitarfélagi þar sem þeir eiga lögheimili. Barnaverndarnefnd ber 

ábyrgð á ráðstöfun barns og er skylt að heimsækja barnið eins oft og þurfa þykir, að 

jafnaði einu sinni yfir dvalartímann (Reglugerð um úrræði á vegum sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). 

2.3.2 Úrræði á vegum Barnaverndarstofu 

Helstu sérhæfðu stuðningsúrræði á vegum Barnaverndarstofu eru; Barnahús,  

fjölkerfameðferð (MST), meðferðarheimili, fósturráðstafanir og (PMTO) (e. parent 

Management Training) foreldraþjálfun (Barnaverndarstofa, e.d.c; Barnaverndarstofa, 

e.d.d).  

Barnahús veitir meðal annars sérhæfða þjónustu er snýr að börnum sem grunur er 

um að hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi eða áreiti. Barnaverndarnefndir bera ábyrgð á 

vinnslu slíkra mála og geta óskað eftir þjónustu Barnahúss fyrir barn og fjölskyldu þess. 

Fjölkerfameðferð (MST) er hugsuð fyrir börn 12-18 ára sem eiga við fjölþættan vanda að 

glíma. Meðferð  MST er einnig hugsuð fyrir fjölskyldur þessara barna. 

Meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu eru meðal annars Stuðlar sem er 

skammtímavistun fyrir unglinga. Vistheimilið Hamarskot er ætlað unglingum eldri en 16 

ára sem lokið hafa meðferð á vegum Barnaverndarstofu og hafa ekki í önnur hús að 

venda. Barnaverndarstofa sér um leyfi fyrir fósturráðstafanir fyrir börn, sem geta varað 

tímabundið,  verið varanlegar eða verið styrkt fóstur (Barnaverndarstofa, e.d.c).  

PMTO er meðferðarprógramm fyrir foreldra barna með hegðunarerfiðleika. Það 

hentar fyrir foreldra sem eiga börn á leik- og grunnskólaaldri og byggist á viðurkenndum 

og gagnreyndum aðferðum. PMTO var þróað  í Bandaríkjunum og hafa rannsóknir sýnt 

fram á að meðferðin er talin hafa jákvæð áhrif á alla fjölskylduna og námsframmistöðu 

barna.  Hægt hefur verið að sækja um þetta sérúrræði til Barnaverndarstofu  frá  árinu 

2013 í samstarfi við starfsemi PMTO í Hafnarfirði (Barnaverndarstofa, e.d.d).  
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Umsóknum um fjölkerfameðferð MST fækkaði úr 47 í 44 á fyrstu sex mánuðum ársins 

2015 miðað við sama tíma á árinu áður. Umsóknum á Stuðla, sem er skammtímavistun, 

fækkaði úr 24 umsóknum í 14 umsóknir. Beiðnum til Barnaverndarstofu í 

meðferðarúrræði fjölgaði úr 67 umsóknum í 70 umsóknir á sama tímabili en beiðnum um 

tímabundið og varanlegt fóstur fækkaði milli áranna. Hins vegar fjölgaði beiðnum um 

styrkt fóstur á þessu tímabili. Í Barnahúsi jókst fjöldi rannsóknarviðtala úr 92 á fyrri 

helmingi ársins 2014 í 136 á sama tímabili 2015. Skýrslutökum fjölgaði úr 27 í 71 með 

samanburði á fyrstu sex mánuðum áranna. Einnig má geta þess að umsóknum um leyfi til 

að gerast fósturforeldri fækkaði úr 32 fyrstu sex mánuði ársins 2014 í 27 á sama tímabili 

seinna ársins (Barnaverndarstofa, 2015). 

2.4 Starf félagsráðgjafa í barnavernd 

Hér verður fjallað um starf félagsráðgjafa í barnavernd, vinnuaðferðir og vinnulag í 

barnaverndarmálum. 

2.4.1 Vinnulag í tengslum við ákvarðanatöku 

Í starfi félagsráðgjafa er farið fram á að þeir vinni í samræmi við gildandi lög og reglur þar 

sem starf þeirra tengist stjórnvaldsákvörðunum (Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010). 

Hvað félagsráðgjafar gera frá degi til dags afmarkast af markmiðum þeirrar stofnunar sem 

þeir starfa hjá. Hlutverk barnaverndarstarfsmanna er meðal annars að meta árangur 

úrræðis sem ákveðið er að beita, hafa góða yfirsýn yfir hvert mál og styðja börn og 

foreldra með samstarfi vegna úrvinnslu máls (Steinunn Bergmann, 2015; Anni G. Haugen, 

2012). Í því sambandi skiptir máli hvernig aðgang félagsráðgjafar hafa að úrræðum 

(Hughes og Wearing, 2007). 

Komið hefur fram í fjölmiðlum, bæði hérlendis og erlendis, gagnrýni á störf 

barnaverndarnefnda við ákvarðanir í einstökum málum, sem hafa dregið úr 

trúverðugleika samfélagsins á starfi þeirra. Gagnrýnin hefur einkum falist í því að 

barnaverndarnefnd er talin hafa brugðist skyldum sínum gagnvart barninu. Með því 

annars vegar að tryggja ekki öryggi þess og umönnun og hins vegar með því að hafa ekki 

gætt hagsmuna barnsins né foreldranna. Barnaverndarnefnd í Bretlandi hefur sætt 

ásökunum um að hafa brugðist skyldu sinni og oftast í kjölfar þess þegar barn hefur látist 

af völdum ofbeldis eða slæmrar meðferðar umönnunaraðila, þar sem talið er að 

barnaverndarnefndin hafi borið ákveðna ábyrgð (Anni, G. Haugen, 2011; Munro, 2011; 
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Holland, 2004). Eins og áður hefur komið fram berst fjöldi tilkynninga til 

barnaverndarnefnda á ári hverju. Miklu máli skiptir að einstaklingar geti treyst því þegar 

þeir tilkynna  til barnaverndar að hún geri sitt besta til að aðstoða barnið og fjölskylduna 

(Anni, G. Haugen, 2011). 

 Árið 2010 var gerð könnun, á 25 ára afmæli Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, 

þar sem tekið var 1500 manna slembiúrtak úr þjóðskrá og hringt í fólk. Í könnuninni tóku 

þátt 976 einstaklingar og spurt var „Hversu mikið eða lítið traust berð þú til 

barnaverndarnefnda?“ Svörin voru greind og bakgrunnsupplýsingar, eins og kyn, aldur, 

búseta, menntun, tekjur og starf voru notaðar við greiningu gagnanna. Niðurstöðurnar 

sýndu að um 60% svarenda báru mikið eða frekar mikið traust til barnaverndarnefnda. 

Yngra fólk bar meira traust til nefndanna en þeir sem voru eldri (Anni, G. Haugen, 2011). 

Að mörgu er að huga við ákvarðanatöku í starfi félagsráðgjafa í barnavernd. Skilningur 

félagsráðgjafans er litaður af hans eigin gildum, reynslu og starfstengdri menningu (e. 

occupational cultures), sem getur valdið óöryggi við greiningu á flóknum aðstæðum 

(Holland, 2004; Yan, 2008). Starfsmenn með reynslu vita gjarnan hvaða úrræði standa til 

boða í einstökum aðstæðum, en það tekur nýliða í starfi oft lengri tíma að finna hvaða 

úrræði koma til greina. Á meðan mál er til vinnslu þurfa barnaverndarstarfsmenn að fara 

yfir málið með reglulegum hætti til að koma í veg fyrir að þeim yfirsjáist nýir möguleikar. 

Má þar nefna að ný úrræði gætu komið til álita eða fjölskylduaðstæður breyst á tímabilinu 

(Munro, 2011). 

Í faglegri umfjöllun um félagsráðgjafastarfið er mat á árangri úrræða eitt af 

lykilatriðunum. Án þess verður vinna félagsráðgjafa ómarkviss. Fræðimenn hafa ekki 

komið sér saman um eina skilgreiningu á árangursmati í félagsráðgjöf, en það hefur meðal 

annars verið skilgreint sem ákveðið ferli til að skilja þátttöku notanda þjónustunnar í 

tengslum við umhverfi hans. Það er grundvöllurinn til að skipuleggja hvað þarf að gera, 

viðhalda því sem er til staðar, ásamt því að koma auga á hvað þarf að bæta og hverju þarf 

að breyta (Milner og O‘Byrne, 2009).  

Skilgreining Milner og O‘Byrne (2009) felur í sér fimm stiga ferli við að kanna 

aðstæður; fyrsta ferlið er undirbúningur undir verkefnið, annað er söfnun gagna sem 

innihalda viðhorf notanda, fjölskyldunnar og annarra stofnanna á vandamálinu og hvað 

hefur verið gert til að leysa það. Þriðja ferlið er að nota reynslu fagþekkingar, ásamt 
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kenningum, til að greina, skilja og túlka gögnin. Fjórða ferlið að gera sér grein fyrir þörfum 

notanda, áhættuþáttum og umönnunarþörf, alvarleika ástandsins og möguleika hans til 

að takast á við aðstæður eða breytingar. Fimmta ferlið er ákvarðanataka eða mæling á 

því hvað þarf að gera, hvernig, af hverjum og hvernig ferlið verður endurskoðað. 

 Starf félagsráðgjafa á meðan á mati stendur felst í því að þeir viðhaldi ákveðnu 

hlutleysi og fjarlægð frá fjölskyldunni. Markmið matsins þarf að vera að safna 

staðreyndum varðandi stöðu fjölskyldunnar og taka ákvörðun sem byggist á þeim 

gögnum. Þeir komast ekki að niðurstöðu fyrr en öllum gögnum hefur verið safnað saman 

og ákvörðun er síðan tekin með því að vega og meta jákvæða og neikvæða þætti, ásamt 

því að fá staðfestingu hjá öðrum fagaðilum á niðurstöðunni. Greining þessara gagna ætti 

að leiða til skýrrar niðurstöðu um hvaða aðgerða ætti að grípa til þegar haft er í huga hvað 

barninu eða börnunum, sem um ræðir er fyrir bestu. Félagsráðgjafar leggja áherslu á skýr 

og skipulögð vinnubrögð og þeir eru meðvitaðir um að uppbygging málsins er í þeirra 

höndum. Þrátt fyrir að félagsráðgjafar þurfi að viðhafa ákveðið hlutleysi þurfa þeir líka að 

sýna samúð og mynda traust í samskiptum sínum við barn og/eða fjölskyldu (Holland, 

2004; Thompson, 2009). Sanngirni og réttlæti af hálfu barnaverndarstarfamanna á meðan 

á ferli matsins stendur yfir skapast með opnum og skýrum samskiptum við fjölskylduna, 

ásamt því að fjölskyldan viti hvers vænst er af henni á tímabili matsins. Anni G. Haugen 

(2008) gerir gróflega flokkun á  störfum barnaverndarstarfsmanna í fjóra þætti;   

 Þeir þurfa meðal annars að  hafa góða þekkingu á barnaverndarlögum ásamt 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum um málefni fatlaðra og 

stjórnsýslulögum.  Í því þarf að vera kunnátta til túlkunar á lögunum, þekking 

á meðferð málsins og kunnátta til að skrifa dagnótur og aðrar skýrslur tengdar 

því, sem síðar verða gögn í máli barnsins. Barnaverndarstarfsmenn þurfa 

einnig að geta útskýrt þessi atriði fyrir barni og foreldrum.    

 Barnaverndarstarfsmaður þarf að hafa haldbæra þekkingu á þroska barna og 

líðan, geta þekkt og greint merki þess hvort barnið hafi orðið fyrir ofbeldi eða 

vanrækslu  og vera fær um að greina styrkleika barna og þarfir. 

 Barnaverndarstarfsmaður þarf að hafa þekkingu til að greina ólík einkenni  

foreldra eins og þunglyndi og afleiðingar áfengis og/eða vímuefnaneyslu, hafa 
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þekkingu á mismunandi meðferðarúrræðum og geta greint styrkleika 

umhverfis og foreldra.  

 Mikilvægt er að barnaverndarstarfsmaður sé fær um að mynda traust við 

fjölskylduna með næmni og færni í samskiptum, svo rými skapist fyrir samstarf 

sem miðar að því að bæta öryggi og ummönnun barnsins. Einnig þarf hann að 

nýta samskiptahæfileika sína til samstarfs við fagfólk annarra stofnanna er 

koma að málum barnsins eins og skóla og heilsugæslu. 

 

Í grunnreglum Félagsráðgjafafélags Íslands kemur meðal annars fram að grundvallar atriði 

félagsráðgjafar sé að bera virðingu fyrir sérstöðu hvers og eins og hafa trú á getu hans og 

hæfileikum (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Þess vegna leitast félagsráðgjafar við að 

vinna í málum skjólstæðings í ljósi heildarsýnar. Til að geta mætt skjólstæðingum sínum 

þar sem hann er staddur er leitast við að virða gildi hans og sýna honum virðingu og virða 

sjálfsákvörðunarrétt hans (Dybicz, 2012). 

Innsæi 

Félagsráðgjafar í barnavernd, sem og annars staðar, nýti sér kenningar og rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á þeirra starfssviði og leiti til annarra fagaðila og vinni samkvæmt lögum 

og reglum og eru þeir sjálfir eitt af  verkfærunum í ferli ákvörðunartöku. Þá skiptir máli að 

þeir séu meðvitaðir um eigin gildi og viðhorf. Þegar félagsráðgjafi tekur viðtal við 

fjölskyldu þarf hann að vera öruggur með það sem hann er að gera og nota innsæi sitt til 

að geta brugðist við á réttan hátt.  

Eileen Munro (2011) skilgreinir styrkleika og takmarkanir innsæis á eftirfarandi hátt. 

Styrkleiki:  Aðalstyrkleiki innsæis er hraði, hægt er að draga ályktanir af fjölda eiginleika 

næstum samstundis. Upplýsingar sem koma fram í viðtali berast í flæði samræðna og þar 

kemur hraði innsæis að góðum notum við að skilja og bregðast við upplýsingum. Virkt 

innsæi getur dregið fram bakgrunnsupplýsingar tengdar þekkingu á hegðun fólks og 

áhrifum frá því sem samfélagið hefur byggt upp í gegnum líf þess. Munro (2011) vitnar í 

Polanyi (1967) í tengslum við bakgrunnsupplýsingar, en hann setti fram hugtakið þögul 

þekking (e. tacit knowledge), sem þýðir að sum þekking kemst ekki til skila með skrifum 

eða tungumáli, því hún sé samofin náttúrunni og félagsgerðinni. Innsæið er í rauninni í 
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meðvitund einstaklings og það fer eftir því hversu næmt það er hvort það greinir 

blæbrigði í rödd eða líkamstjáningu. Segja má að innsæið greini það sem er ekki sagt í 

viðtali (Munro, 2011). 

Takmarkanir: Það er erfitt að kenna öðrum innsæi. Innsæi kemur með reynslunni og 

býr yfir takmörkuðum áreiðanleika. Fólk lærir af reynslunni að innsæi þeirra er ekki alltaf 

óbrigðult. Fólk sér það sem það vill sjá, en félagsráðgjafi er hugsanlega búinn að leggja 

mikla vinnu á sig til að hjálpa fólki og kemur inn á heimili og horfir framhjá einhverju, sem 

betur mætti fara (Munro, 2011). 

2.4.2  Yfirlit yfir rannsóknir á sviði barnaverndar 

Í þessum kafla verður litið á bæði íslenskar og erlendar rannsóknir er snúa að vinnslu mála 

í barnaverndarstarfi og rannsóknum á einstökum úrræðum. 

Anni G. Haugen (2004) tók þátt í samnorrænni rannsókn fyrir Íslands hönd um 

ákvarðanir barnaverndarstarfsmanna í barnaverndarmálum. Rannsóknin var tvíþætt og 

var markmið hennar annars vegar að skoða hvað réði því að barnaverndarstarfsmenn 

ákveði að styðja barn heima hjá foreldrum sínum eða leggi til að barn sé vistað utan 

heimilis og hvað gerist í þessu ákvörðunarferli. Hins vegar var tilgangurinn með 

rannsókninni að skoða og bera saman kerfin sem endanleg ákvörðunartaka í 

barnaverndarmálum grundvallast á. Um eigindlega viðtalsrannsókn var að ræða þar sem 

viðtöl voru tekin við 22 barnaverndarstarfsmenn víðs vegar um landið. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar hér á landi voru að helstu rök fyrir að börn séu vistuð utan heimilis séu 

að úrræðin sem hafi verið í boði virki ekki. Mat starfsmanna á því hvort vista beri barn 

utan heimilis eða ekki var mismunandi, en þó kom í ljós að því yngri sem börn voru var 

mat starfsmanna fremur að styðja börn og foreldra inni á heimilum. Einnig kom fram að 

starfsmenn hafa almennt trú á að þau úrræði sem barnavernd hefur yfir að ráða og 

aðkoma barnaverndar að málum geti haft jákvæð áhrif fyrir barnið. Í ljós kom að 

barnaverndarstarfsmenn hér á landi leggja litla áherslu á að ræða við barnið sjálft og afla 

sér frekar upplýsinga annars staðar frá og nokkuð bar á að áherslan væri meiri á að styðja 

foreldrana og hafa samskipti við þá. Þegar barnaverndarstarfsmennirnir voru spurðir um 

hvort rökstuðningur þeirra grundvallaðist á faglegri þekkingu á kenningum og 

rannsóknum reyndist það ekki vera og ræddu þeir um mikið vinnuálag og að lítill tími 

gæfist til lestrar. Þessi rannsókn sýndi fram á að nauðsynlegt er að menntun og þekking 
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barnaverndarstarfsmanna sé góð þegar kemur að grundvallarþörfum barna, þroska og 

áhættuþáttum. Ályktað var út frá niðurstöðunum að hugsanlega þurfi 

barnaverndarstarfsmenn að læra nýjar úrlausnaraðferðir við ákvörðunartöku mála og þá 

í samvinnu við barn og foreldra.  

Rannsókn sem framkvæmd var árið 2012 sýndi svipaðar niðurstöður. Þar var 

markmiðið að öðlast betri skilning og þekkingu á hvernig áætlun um meðferð máls virkar 

til að efla þátttöku foreldra og barna og hvernig samvinna við þau var háttað. Rætt var við 

fimm barnaverndarstarfsmenn þar sem fram kom að mat starfsmanna barnaverndar á því 

hvort markmið áætlunar í málinu hafi skilað árangri, fólst einkum í að ræða við foreldra 

og barn og fá mat þeirra á því hvort eitthvað hafi breyst. Einnig voru notaðar skýrslur frá 

stofnunum eða einstaklingum, sem höfðu komið að málum. Barnaverndarstarfsmenn 

töldu að matið væri ekki nægjanlega markvisst og þörf væri á skýrari og fyrirfram 

ákveðnum mælitækjum. Það kom einnig fram að foreldrar og börn voru ekki nógu vel 

upplýst um að gerð hafi verið áætlun (Anni G. Haugen, 2012).  

Svipaðar niðurstöður komu í ljós í rannsókn sem gerð var í Queensland í Ástralíu á 

störfum barnaverndarstarfsmanna. Spurningalisti var lagður fyrir 112 starfsmenn. Þar 

kom meðal annars fram að mat á árangri úrræða fólst einkum í munnlegri endurgjöf 

skjólstæðings, sem fylgdi í kjölfar sýnilegra framfara að mati starfsmanns. Aðrir þættir 

eins og skrifleg endurgjöf skjólstæðings vegna þjónustunnar eða stöðluð matstæki höfðu 

minni áhrif (Thomas, Zimmer-Gembeck og Chaffin, 2014). Þessar rannsóknir gefa til kynna 

að betur þurfi að standa að mati á árangri úrræða og upplýsa foreldra og börn betur um 

markmið áætlunar. Til að fá gleggri mynd af vinnulagi er þörf á frekari rannsóknum á 

Íslandi.  

Viðtalsrannsókn var framkvæmd í Noregi og rætt var við 32 börn á aldrinum sex til 

ellefu ára. Niðurstöður gáfu til kynna að þau töldu sig ekki hafa verið með við 

ákvarðanaferli málsins og höfðu lítið verið upplýst um framkvæmd og þeim leið ekki vel í 

samskiptum sínum við barnavernd (Larsen, 2011). Í Svíþjóð var tekið í notkun hjá 

barnavernd kerfisbundið módel við gerð áætlana í málum barna og fjölskyldna þeirra árið 

2005 til að efla þátttöku barna í málum sínum. Tilgangurinn var að samræma vinnulag og 

skoða hvort breytingin hefði haft áhrif á að börn væru í auknum mæli virkjuð til þátttöku. 

Meiri áhersla hafði verið á þátttöku foreldra. Málsgögn voru skoðuð fyrir árin 2005 og 
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2008 í sjö sveitarfélögum og viðtöl voru tekin við starfsmenn þessara sjö sveitarfélaga. 

Niðurstöðurnar bentu til aukinnar þátttöku barna, betri og tímafrekari skráningu mála og 

skýrari markmiða. Einnig bentu niðurstöður til að þátttaka foreldra hefði minnkað við 

breytingu á vinnulagi (Matscheck og Eklund, 2014). Í Queensland í Ástralíu var gerð 

rannsókn á hvaða áhrif innleiðing skipulagðra mælitækja hefði á ákvörðunartöku 

barnaverndarstarfsmanna. Slík innleiðing mælitækja hafði ekki skilað nógu góðum árangri 

samkvæmt fyrri rannsóknum. Aðferðafræðin sem notuð var fólst í því að rannsakandi fór 

í sex sveitarfélög og dvaldi tvær vikur á hverjum stað. Hann fylgdist með vinnubrögðum 

og talaði við 46 starfsmenn. Niðurstöðurnar bentu til þess að það væri ekki mælitækið 

sjálft sem kæmi í veg fyrir þróun þekkingar, heldur hvernig breytingum var hrint í 

framkvæmd af þeirri stofnun þar sem vinnan átti að fara fram. Einnig kom í ljós að þörf 

væri á að samræma faglega þekkingu og innsæi í ákvarðanatöku (Gillingham, 2011). 

Skipulag og stjórnun þeirrar stofnunar sem barnaverndarstarfsmenn vinna hjá hafa að 

einhverju leiti áhrif á þær ákvarðanir sem barnaverndarstarfsmenn taka (Crea, 2010).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim úrræðum sem sveitarfélög á Íslandi hafa 

yfir að ráða og má meðal annars nefna rannsókn um stuðningsúrræðið tilsjón í 

barnaverndarmálum. Markmiðið var að skoða hvenær tilsjón var beitt í 

barnaverndarmálum og hver reynslan hefði verið af úrræðinu, ásamt því að skoða 

vinnuaðferðir félagsráðgjafa og þátttöku barna og fjölskyldna. Einnig var kannað hvort 

stuðningsúrræðið þyrfti frekari þróunar við. Rannsóknin var tvíþætt; annars vegar voru 

tekin viðtöl við fjóra félagsráðgjafa og tvær fjölskyldur og hins vegar var sendur 

spurningarlisti til barnaverndarnefnda til að fá upplýsingar um málsmeðferð 37 

fjölskyldna, sem höfðu nýtt úrræðið á árinu 2009. Í niðurstöðum rannsakenda kom fram 

að helsti kostur tilsjónar væri að úrræðið væri einstaklingsmiðað og færi fram á heimili 

fjölskyldunnar. Helstu ókostir úrræðisins voru hins vegar meðal annars að engin sýnilegur 

yfirmaður kom að úrræðinu, lítil verkstjórn var notuð og skortur var á eftirliti til að sjá 

hvort úrræðið hefði virkað. Niðurstöður sýndu einnig fram á að þörf var á skýrum 

verkferlum. Það kom einnig fram að þátttakendur höfðu trú á virkni úrræðisins (María 

Gunnarsdóttir, 2011). 

Margrét Þórarinsdóttir (2011) rannsakaði upplifun tilsjónarmanna af starfinu í 

barnavernd, eins og fram hefur komið. Í niðurstöðum kom í ljós að fjórtán tilsjónarmenn 
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voru starfandi hjá 24 barnaverndarnefnum. Níu barnaverndarnefndir hér á landi hafa ekki 

tilsjónarmann í starfi hjá sér. Aðeins 40% af þeim 20 tilsjónarmönnum, sem tóku þátt í 

könnunni, voru fastráðnir sem veitir þeim ekki sömu réttindi og full starfsráðning. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að á samráðsfundum um mat á árangri voru viðstaddir í 

18% tilfella foreldri, barn, tilsjónarmaður og barnaverndarstarfsmaður, í 29% tilfella 

foreldri, tilsjónarmaður og barnaverndarstarfsmaður og í 41% tilfella tilsjónarmaður og 

barnaverndarstafsmaður.  Misjafnt var hverjir sátu fundina og þegar spurt var um hverjir 

hefðu verið á endurmatsfundi og lokafundi sýndu niðurstöður að í 65% tilfella voru það 

tilsjónarmaður, barnaverndarstarfsmaður og foreldri. Börn voru ekki viðstödd á þeim 

fundum. 

 Önnur rannsókn var gerð á umfangi, markmiði, framkvæmd og málalokum á 

úrræðinu Stuðningsfjölskyldur í Reykjavík. Þar kom fram að algengt var að úrræðið stæði 

í sex mánuði eða skemur og var eftirfylgni með úrræðinu lítil. Þjónustumiðstöðvar notuðu 

þetta úrræði stundum sem fyrsta úrræði en lítil eftirfylgni var með því. Hjá barnavernd 

var þetta úrræði aldrei fyrsta úrræði en barnavernd var líklegri til að fylgja því eftir. 

Aðferðin við gagnaöflun var innihaldsgreining úr málum 36 barna sem notið höfðu 

stuðnings stuðningsfjölskyldu á árinu 2008 hjá Reykjavíkurborg (Anna Ingibjörg Opp, 

2012). 

Eins og áður hefur komið fram kannaði Kristrún Kristjánsdóttir (2013) hvenær 

úrræðinu persónulegur ráðgjafi var beitt. Það var ekki hægt að fá skýra mynd af árangri 

úrræðisins út frá gögnum, þar sem upplýsingar skorti um hvenær persónulegur ráðgjafi 

lauk störfum og rannsakandi taldi að þörf væri á frekari rannsóknum um úrræðið. 

Í rannsókn Höllu Drafnar Jónsdóttur (2014) kom meðal annars fram að stuðningur við 

foreldra um uppeldi barna sinna í formi viðtala er algengasta úrræðið en ekki hefur verið 

rannsakað hver áhrif þess eru fyrir skjólstæðing. Auk þess er vinnulag ekki vel skilgreint 

og ræðst frekar af huglægu mati starfsmanna hverju sinni. 

Niðurstöður þessara rannsókna gefa til kynna að þörf er á frekari skilgreiningum og 

árangursmati á þeim úrræðum sem eru til staðar. Þær gefa einnig til kynna ákveðna þörf 

á frekari rannsóknum á sviði barnaverndar, meðal annars á því hvernig verklagi 

barnaverndarstarfsmanna er háttað, hvaða ákvarðanir þeir nota við beitingu úrræða í 

starfi sínu og hvernig þeir meta árangur þeirra úrræða sem eru til staðar. 
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2.5 Ákvarðanataka og gagnreyndar aðferðir  

Rannsóknin beinist meðal annars að því hvernig starfsmenn barnaverndar taka ákvarðanir 

við beitingu úrræða fyrir skjólstæðinga sína og hvað liggur að baki þeim ákvörðunum, 

ásamt því hvernig árangur úrræða er metinn. Rannsóknir hafa sýnt að 

barnaverndarstarfsmenn styðjast við eigið mat á munnlegum upplýsingum frá foreldri og 

barni, ásamt sýnilegum framförum (Thomas, o.fl., 2014). Barnaverndarstarfsmenn þurfa 

í sumum tilfellum að taka ákvarðanir með stuttum fyrirvara (Marsh, Fisher, Mathers og 

Fish (2005). Til að skoða nánar hvaða mannlegir þættir hafa áhrif á ákvarðanir í daglegu 

lífi fólks og hvað í  umhverfinu getur haft áhrif á þær verður litið til hugmynda fræðimanna 

og rannsókna sem gerðar hafa verið á aðferðum sem einkum eru notaðar í barnavernd. 

Einnig verður farið yfir hugmyndir gagnreyndra aðferða, sem hafa verið að ryðja sér til 

rúms innan félagsráðgjafar, en að mati Mullen og Streiner (2004) gera aðferðir þeirra 

kröfur um að mat og meðferðarúrræði séu byggð á bestu mögulegu rökum. Einnig verður 

fjallað um takmarkanir gagnreyndra aðferða í málefnum félagsráðgjafar. 

2.5.1 Ákvarðanataka  

Aðferðir við ákvarðanatöku í barnavernd hafa og eru að þróast samfara breytingum í 

þjóðfélaginu sem hafa áhrif á einstök börn og fjölskyldur þeirra. Má nefna aukna neyslu 

vímuefna og áherslu á að virkja börn og foreldra til samstarfs (Anni G. Haugen 2008; Ólöf 

Skaftadóttir og Viktoría Hermannsdóttir, 2015). Þegar ákvarðanir eru teknar, sérstaklega 

í flóknum málum eins og barnaverndarmálum, er haft að leiðarljósi hvað barni er fyrir 

bestu. Ákvörðun getur haft víðtæk áhrif bæði fyrir foreldra og börn og óvissa  ríkir um 

hvaða ákvörðun veiti besta niðurstöðu (Bartelink, Von Yperen, Berge, Kwaadsteniet og 

Witteman, 2014). Ákvarðanataka hjá opinberum aðilum, eins og barnavernd, er bundin 

af ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002, þar sem kveðið er á um að leita þurfi 

samstarfs barns og forsjáraðila við ákvörðunartöku um úrræði á vegum 

barnaverndarnefnda. Samkvæmt 22. gr. sömu laga er markmið könnunar máls að afla 

þeirra upplýsinga sem þörf er á um aðstæður barnsins til að meta þörfina fyrir úrræði. 

Ákveðnir þættir við öflun upplýsinga eru framkvæmdar af einstökum 

barnaverndarstarfsmönnum, sem taka ákvarðanir í samráði við barn og forsjáraðila 

og/eða á fundi með fleiri fagaðilum (Crea, 2010). 
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Fyrri rannsóknir um ákvarðanatöku einstaklinga má finna frá árinu 1950 en það voru 

aðallega klassískar hagfræðikenningar, sem lögðu áherslu á samspil á milli kaupanda og 

seljanda í markaðsviðskiptum (Crea, 2010). Herbert Simon (1955) setti fram hugtakið 

mannleg skynsemi (e. bounded rationality) sem vísaði til þess að manneskjan hefur 

takmarkaða vinnslugetu í heilanum, þar af leiðandi takmarkaða möguleika á að sjá rétta 

mynd af aðstæðum (Munro, 2011). Samkvæmt hagfræðikenningum tekur mannveran 

rökréttar ákvarðanir með það að markmiði að hámarka líkur á að samspil niðurtöðu og 

notagildis verði sem mest (Crea, 2010). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk hefur 

tilhneigingu til að víkja frá rökréttum ákvörðunum í þeim tilfellum þegar skilningur á 

aðstæðum er ekki nægur og upplýsingar um vandann eru rangar. Einnig er talið að 

mannveran hafi takmarkaðan möguleika á að skilja og sjá heildarmynd í miklu magni af 

upplýsingum  (Crea, 2010; Munro, 2011) Mannleg skynsemi leiðir til þess að manneskjan 

getur einfaldað flóknar aðstæður og tekið ákvarðanir með takmörkuðu sjónarhorni 

þumalfingursreglu (e. heuristics), sem samanborið við rökrænu gerðina leiðir til 

vitsmunalegra takmarkana við ákvarðanatöku (Crea, 2010). 

Hugtakið þumalputtaregla (e. heuristics) er ákveðin leiðsagnarregla sem hefur mjög 

almennt gildi. Til að flýta fyrir eru sett ákveðin viðmið um útkomu sem eru ásættanleg og 

síðan notuð einföld leið til að ná því stigi. Þannig ákvarðanir eru teknar í  óvissum 

aðstæðum án þess að íhuga líkur á tölfræðilegum niðurstöðum. Ákvarðanir með þessari 

aðferð byggjast jafnframt á því hvernig einstaklingar sjá vandamálið og ákvarðanir geta 

verið teknar út frá þeirra eigin sjónarhorni, sérstaklega ef um tímapressu er að ræða. Þá 

getur skapast hætta á því að einstaklingi yfirsjáist mikilvægar upplýsingar eða hann leiti 

eftir upplýsingum, sem falla að eigin fyrirfram gefnum hugmyndum (Crea, 2010; Munro, 

2011; Bartelink, o.fl., 2014). Það geta einnig verið óvissuþættir í ákvörðunum sem teknar 

eru með rökrænum hætti í barnavernd. Gert er ráð fyrir að þeir sem taka ákvörðun séu 

sérfræðingar á sínu sviði. Í barnvernd er sú forsenda sjaldan fyrir hendi þar sem að ekki 

er gerð krafa um að barnaverndarstarfsmenn séu með sérhæfða menntun á sviði 

barnaverndar (Crea, 2010 ; barnaverndarlög nr. 80/2002; Anni G. Haugen, 2008). Þegar 

ákvarðanir eru teknar í álagstengdu umhverfi er talið ólíklegra að starfsmenn fylgi ferlum 

ákvarðanatöku sem eru taldir eðlilegir og  gagnlegir (Crea, 2010 ; Bartelink o.fl.,2014). 
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Í flestum tilfellum  eru hópar taldir betri leið til að samnýta upplýsingar frá 

þátttakendum hópsins. Hópvinna er talin hjálpleg við  að leiðrétta villur og ósamræmi í 

mati einstaklinga á upplýsingum. Samt sem áður hafa hópmeðlimir  tilhneigingu til að 

deila ekki öllum upplýsingum. Talið er að eftirfarandi atriði geti komið í veg fyrir að 

hópvinna skili tilætluðum árangri;  

a. þegar hópar mynda samstöðu of snemma, ef meðlimir hópsins eru sammála 

um niðurstöður áður en hópurinn hittist, hætta á að samstaðan sé mynduð án 

heildarupplýsinga;  

b. fólk er talið hæfara og fróðara þegar það kynnir upplýsingar sem þegar eru  

þekktar af öðrum meðlimum hópsins;   

c. þegar hópmeðlimir hafa myndað sér skoðun fyrirfram og sporna við að breyta 

upphaflegu skoðun sinni, gæti það leitt til þess að meðlimir hópsins mistúlki 

nýjar upplýsingar sem ekki eru í samræmi fyrri skoðanir (Crea, 2010). 

Það sem talið er draga úr þessum áhrifum er að þeim upplýsingum sem haldið hefur verið 

til hliðar hafa tilhneigingu til að koma uppá yfirborðið eftir því sem umræðurnar á 

fundinum vara lengur. Tryggja þarf að minnsta kosti einn hópmeðlimur hafi aðgang að 

öllum upplýsingum málsins og hópmeðlimir fái leyfi til að skoða gögnin. Þetta dregur úr 

skekkjum og kemur í veg fyrir að hver hópmeðlimur þurfi að reiða sig á minni sitt eitt og 

sér. Góður leiðtogi getur auðveldað flæði upplýsinga. Eins getur það gefið betra 

upplýsingaflæði og meiri gæði við ákvörðunartöku ef hópmeðlimir hafa fjölbreyttar 

skoðanir á niðurstöðum  (Crea, 2010). 

Í barnavernd er ekki mikið vitað um hvaða ferli er á bak við ákvarðanir mismunandi 

sérfræðinga sem koma að ákvörðunum. Samkvæmt Crea (2010) eru faglegir hópar vel til 

þess fallnir að meta ólíkar upplýsingar og forgangsraða þeim með það að markmiði að 

taka ákvörðun. Ekki eru til skýrar gagnreyndar aðferðir sem leiðbeina við ákvarðanir í 

málefnum barna sem hafa sætt illri meðferð eða búa við slæmar aðstæður og 

sérfræðingar reiða sig á eigin reynslu og góða trú (Bartelink  o.fl.,2014). 

Samkvæmt Keddell (2014) hafa margir þættir áhrif á ákvarðanatöku eins og hvernig 

áhættuþættir eru skilgreindir í hverju landi eins og vanræksla, misnotkun, ofbeldi og hvort 

barn er í bráðri hættu og hvenær. Jafnframt  hvort að leitað er  eftir styrkleikum hjá 
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fjölskyldu. Stjórnun og menning stofnunar, viðhorf barnaverndarstarfsmanna, lög og 

reglugerðir, mannleg skynsemi, reynsla, verklagsreglur við áætlanagerð og rannsóknir, 

ásamt viðhorfum skjólstæðinga áhrif á ákvarðanatöku. Til að ákvarðanir í barnavernd geti 

á faglegan hátt tekið mið af þeim þáttum sem skipta máli þurfa þær að vera byggðar 

meðal annars  á samskiptahæfni barnaverndarstarfsmanna, mati sérfræðinga, 

kenningum og rannsóknum (Anni G. Haugen, 2008; Thomson, 2010; Keddell, 2014). 

2.5.2 Gagnreyndar aðferðir  

Eins og áður hefur komið fram standa barnaverndarstarfsmenn frammi fyrir erfiðum 

ákvörðunum í starfi sínu sem geta haft afdrifaríkar afleiðingar á líf skjólstæðinga þeirra. 

Samfara auknum kröfum um fagleg vinnubrögð bætist við ný þekking á fræðasviði 

félagsráðgjafar sem og öðrum fagstéttum. 

Á síðustu áratugum hafa hugmyndir um gagnreyndar aðferðir (e. evidence based 

practice-EBP) verið að ryðja sér til rúms á flestum sviðum velferðarþjónustu á Íslandi, 

bæði innan félagsráðgjafar og annarra faggreina (Halldór Guðmundsson, Atli Hafþórsson, 

Hervör Alma Árnadóttir og Sólveig Ása Árnadóttir, 2012; Erla Björg Sigurðardóttir, 2010). 

Hugmyndir gagnreyndra aðferða komu upphaflega frá læknisfræði og Cochrane 

Collaboration samtakanna, sem eru alþjóðleg samtök, sem stofnuð voru árið 1993 um 

rannsóknargrundaða heilbrigðisþjónustu. Hugmyndasmiður stofnunarinnar var Archie 

Cochrane (d. 1988). Hann ritaði fræðibókina Effectiveness and efficiency: Random 

Reflection on Health Services sem kom út árið 1972. Bókin fjallar um gildi gæðamats í 

rannsóknum í tengslum við aðgerðir á heilbrigðissviði. Til að auðvelda fagfólki í  

heilbrigðisþjónustu að taka ákvarðanir um skipulag, greiningu og meðferð á gagnreyndum 

vinnuaðferðum leggja samtökin áherslu á að veita þeim aðgang að nýjustu upplýsingum. 

Þetta gera þau með birtingu kerfisbundinna yfirlita um virkni aðgerða í 

heilbrigðisþjónustu. Þessi samtök eru fyrirmynd Cambell Collaboration, sem eru 

alþjóðasamtök í félagsvísindum. Samtökin kenna sig við Donald T. Cambell (1917-1996), 

sem var aðferðafræðingur á sviði félagsvísinda (Sigrún Júlíusdóttir, Gísli Árni Eggertsson 

og Guðrún Reykdal, 2004). Cambell samtökin birta kerfisbundin yfirlit á sviði refsikerfis, 

réttarkerfis og uppeldismála á velferðarsviði. Markmiðið er að koma á framfæri 

upplýsingum um gagnreynda þekkingu fyrir fagfólk og þjónustunotendur. Með því er 

fagaðilum og notendum félagsþjónustu gert kleift að taka ákvarðanir út frá nýjustu 
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upplýsingum (Campbell Collaboration, e.d; Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2004). Árið 2001 var 

sett á fót stofnun í Bretlandi, sem heitir Social Care Institute for Excellence (SCIE). 

Markmið stofnunarinnar er að koma á framfæri og þróa bestu fáanlegu þekkingu á sviði 

félagsþjónustu (Erla Björk Sigurðardóttir, 2010). Þeirra sýn er að geta sannreynt þekkingu, 

ummönnun og stuðning fyrir börn og fullorðna einstaklinga með því að: 

 Bera kennsl á nýja þekkingu og hvað skilar árangri 

 Styðja þá sem veita og koma á framfæri þjónustu, til þess að geta nýtt sér þá 

þekkingu í faglegu starfi 

 Hafa áhrif á framtíðar starfshætti með upplýsingum og hvatningu (Social Care 

Institute for Excellence, e.d.). 

Fyrstu skilgreiningar á gagnreyndum vinnuaðferðum má finna í læknisfræði. Gibbs og 

Gambrill (2002) tengja vinnulag með gagnreyndum aðferðum við alþjóðlegar siðareglur í 

félagsráðgjöf, þar sem lögð er áhersla á rannsóknir á vettvangi og þjónustu við notendur. 

Þau benda einnig á að grunnhugmyndir á bak við gagnreyndar vinnuaðferðir séu sprottnar 

af áhyggjum af því að fagfólk taki ekki mið af nýjustu rannsóknum og fagþekkingu. Til að 

stuðla að áframhaldandi fagmennsku eru áherslur gagnreyndra vinnuaðferða á stöðuga 

þekkingarleit og virkni notenda. 

Skilgreining læknavísindanna á gagnreyndum aðferðum er samkvæmt Thyer og 

Pignotti (2011) sameining á bestu fáanlegu rannsóknum, þekkingu sérfræðinga ásamt 

gildum og aðstæðum sjúklinga. Með bestu fáanlegu rannsóknum er átt við klíníska 

marktæka rannsókn, oftast frá grunnvísindum, en sérstaklega frá sjúklingamiðuðum 

rannsóknum. Með því fást nákvæmari og skarpari rannsóknir, sem gerðar eru með prófun 

á árangri og öryggi meðferðar, ásamt endurhæfingu og fyrirbyggjandi 

meðferðaráætlunum. 

Svipaða skilgreiningu á gagnreyndum aðferðum má finna í félagsvísindum. 

Skilgreining á hugtakinu í félagsráðgjöf er eftirfarandi: 

Fagaðili þarf að aðlaga lærdómsferlið að hagsmunum skjólstæðings. Spurningarnar 

þurfa að vera sértækar og hafa hagnýtt gildi fyrir skjólstæðing, þar sem fagaðili leitar að 

nýjustu og bestu upplýsingum fyrir hverja spurningu og íhlutun fyrir skjólstæðing þarf að 

grundvallast á gagnreyndum niðurstöðum (Mullen og Streiner, 2004).  
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Skilgreining Gibbs og Gambrill (2002) felur í sér að gagnreyndar aðferðir byggist á 

eftirfarandi fimm þrepum: 

1. Breyta þörfum fyrir upplýsingar í spurningar sem hægt er að svara. 

2. Finna bestu fáanlegar rannsóknir í leit að svörum við fyrrnefndum spurningum 

sem hafa sambærilega þætti og hjá skjólstæðingi þeirra, og með skjólstæðingi 

setja fram möguleika og reyna að meta niðurstöðurnar. 

3. Meta fyrirliggjandi rannsóknir á vísindalegan hátt með tilliti til gildis og gagnsemi 

þeirra.    

4. Samhæfa mat rannsóknanna eigin faglegri sérfræðiþekkingu, aðstæðum, gildum 

og væntingum skjólstæðings. Nota útkomuna við ákvarðanatöku í starfi. 

5. Meta útkomuna með einsaga ferilsathugun (e. case study) sé það æskilegt (Gibbs 

og Gambrill, 2002; Erla Björk Sigurðardóttir, 2010).  

 

Þeir sem aðhyllast þessa nálgun telja að gagnreyndar aðferðir geti nýst sem tæki í starfi 

félagsráðgjafa og geti gagnast til aukins skilnings á þörfum skjólstæðinga. Í framhaldi af 

því er hægt að taka ákvarðanir um hvernig bregðast skuli við (Erla Björk Sigurðardóttir, 

2010). Þegar þættir gagnreyndra aðferða eru skoðaðir sýna þeir að óskir, gildi, áhyggjur, 

væntingar og staða skjólstæðings eru mikilvægir þættir, sem taka þarf tillit til við mat á 

því að finna besta úrræðið, sem gæti þjónað þörfum hans. Þetta samræmist aðferðum 

heildarsýnar þar sem þessir þættir eru skoðaðir í samhengi við umhverfi og stofnanir 

(Theyer og Pignotti, 2011). 

2.5.3  Gagnreyndar aðferðir í félagsþjónustu 

Með tímanum hefur framkvæmd félagslegra meðferðarúrræða þróast ásamt verkferlum 

og uppbyggingu verkefna. Einnig hafa verið gerðar leiðbeinandi handbækur fyrir 

sérfræðinga (Mullen og Streiner, 2004). Í þessu sambandi má geta um sambærilega 

handbók Barnaverndarstofu (Steinunn Bergmann, 2015). Töluverð umræða hefur verið 

um stefnu og framkvæmd gagnreyndra aðferða á undanförnum árum innan 

félagsráðgjafar. Þrátt fyrir auknar vísbendingar í rannsóknum um gagnsemi þeirra við mat 

á árangri á  inngripum í líf skjólstæðinga, standa félagsráðgjafar ennþá frammi fyrir þeirri 

áskorun að samþætta þekkingu þessara rannsókna starfsvenjum sínum (Erla Björg 
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Sigurðardóttir, 2010; Wike, Bledsoe, Manuel, Despard, Johnson, Bellamy og Killian-Farell, 

2014).  Þrátt fyrir mikla þróun í átt að gagnreyndum aðferðum má greina skiptar skoðanir 

í heimildum, annars vegar þörfina á rannsóknum til að ná markmiðum við ákvarðanatöku 

og hins vegar þörf á breytingu á fræðasýn ( Mullen og Streiner, 2004).  

Afstaða Mullen og Streiner (2004) er sú að gagnreyndar aðferðir krefjist mikilla 

heimspekilegra og tæknilegra breytinga á sviðinu fremur en stigvaxandi notkunar 

rannsókna við ákvarðanatöku. Að þeirra mati hafa gagnreyndar aðferðir samt sem áður 

gagnast bæði fagaðilum og þjónustuþegum, meðal annars með því að gera kröfu um að 

mat og meðferðarúrræði séu byggð á bestu mögulegu rökum og einnig að skoðanir 

sérfræðinga séu skoðanir þeirra en ekki gagnreyndur sannleikur. Að sama skapi geta 

gagnreyndar aðferðir ekki  svarað öllum spurningum sem tengjast stefnu og starfi (Mullen 

og Streiner, 2004; Sigrún Júlíusdóttir, Gísli Árni Eggertsson og Guðrún Reykdal,  2004). 

Samkvæmt skýrslu  Marsh o.fl., (2005) eru tilgreind  sex meginrök fyrir því að leitast 

er eftir bestu fáanlegu niðurstöðum í rannsóknum innan félagsþjónustu, sem eru 

eftirfarandi: 

 Fagfólk í félagsþjónustu, sérstaklega í barnavernd, hefur oft lítinn fyrirvara til 

að taka afdrífaríkar ákvarðanir er varða líf skjólstæðinga sinna. Mikilvægt er 

að þeir séu vel upplýstir um þau úrræði sem eru talin virka best í 

neyðartilfellum.  

 Í barnavernd eru teknar ákvarðanir á skömmum tíma sem hafa framtíðaráhrif 

á líf skjólstæðings og starfsmanna, eins og til dæmis fósturráðstafanir. 

 Notkun bestu fáanlegu rannsókna hvetur til endurmats á þeim grundvallar 

ályktunum sem hafa verið teknar um framkvæmd félagsþjónustu, sem getur 

komið á úrbótum bæði fyrir skjólstæðinga og starfsmenn. 

 Til að forðast að teknar séu skyndiákvarðanir er mikilvægt að settar séu 

viðmiðunarreglur grundvallaðar á bestu þekkingu sem völ er á. Á stærri 

sviðum félagsþjónustu, eins og barnavernd, hefur fagfólk ákveðið vald þegar 

um ákvarðanatöku er að ræða. 

 Betra aðgengi að niðurstöðum rannsókna er lúta að þjónustunni auðveldar 

almennum borgurum þátttöku í umræðu um þjónustuna. 
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 Kröfur í notendastýrðri þjónustu eru aðgengi að niðurstöðum rannsókna bæði 

fyrir þjónustunotenda og starfsfólk.  

2.5.4 Takmarkanir gagnreyndra aðferða 

Miklar kröfur eru gerðar til rannsóknaraðferða og eru niðurstöður rannsókna flokkaðar 

eftir stigskiptu þrepakerfi, sem fer eftir rannsóknarsniði. Samanburðarrannsóknir (e. 

randomized control trials) sem gerðar eru með tilviljunarúrtaki þykja áreiðanlegastar og 

veita bestu gæði niðurstaðna. Af siðferðislegum ástæðum og vegna eðlis inngripa er sú 

aðferð ekki alltaf framkvæmanleg. Af þeim sökum skortir upplýsingar á þeim úrræðum 

sem félagsráðgjafar, sem og aðrir fagaðilar í opinberri þjónustu veita (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2010; Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2004). Fjöldi rannsóknargerða sem eru 

gerðar til að meta árangur þjónustu við börn og fjölskyldur teljast ekki með í þrepakerfinu. 

Má þar nefna eigindlegar rannsóknaraðferðir og ýmsar matsrannsóknir (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2010). 

Gagnrýni hefur meðal annars verið á það að reynsla og sérþekking fagaðila sé hunsuð 

og horft sé framhjá þekkingu hans á einstaklingnum. Samt sem áður kemur fram í flestum 

sjónarhornum gagnreyndra aðferða að ferlið sé mjög einstaklingsmiðað og styðjist við 

faglegt álit (Gibbs og Gambrill, 2002; Mullen og Streiner, 2004; Wike o.fl., 2014). 

Gagnreyndar aðferðir hafa verið gagnrýndar meðal félagsráðgjafa og þá sérstaklega 

vegna aðferðafræði þeirra. Gagnrýnin hefur beinst að notkun á hlutlausum mælitækjum, 

sem henta illa til að rannsaka fjölbreytt úrræði í þjónustu félagsráðgjafa. Það hefur verið 

erfitt að rannsaka með aðferðafræði raunvísinda þau áhrif sem tilfinningar, viðhorf og 

dómgreind félagsráðgjafa hafa í starfi sínu með skjólstæðingi. Sambandið sem myndast 

þeirra á milli er einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á hvaða ákvörðun er tekin í máli aðila 

(Erla Björg Sigurðardóttir, 2010; Keddell 2014; Wike o.fl., 2014). Vegna þess fjölbreytta 

hóps skjólstæðinga félagsráðgjafa er varla mögulegt að þróa og meta úrræði fyrir hvern 

einstakling með gagnreyndum aðferðum. Það skapar tækifæri til að nota klíníska færni og 

þekkingu til að laga og bæta núverandi úrræði til að þau geti betur þjónað skjólstæðingum 

félagsráðgjafar (Wike o.fl., 2014). 

2.6 Kenningar  

Eins og fram hefur komið eru kenningar ein af grunnforsendum fyrir faglegu starfi í 

félagsráðgjöf. Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á þær 
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ákvarðanir sem barnaverndarstarfsmenn taka við beitingu úrræða fyrir skjólstæðinga 

sína, ásamt árangri þeirra úrræða.   Í þessum kafla verður fjallað um tengslakenningu og 

kenningar um skipulagsheildir, stjórnun og skrifræði og skoðað í ljósi hugmynda þeirra 

hvaða  þættir geta haft áhrif á ákvarðanir barnaverndarstarfsmanna og árangur úrræða.   

Kenning er í grundvallaratriðum ákveðin tilraun til að útskýra fyrirbæri eða röð 

fyrirbæra með skipulagningu hugtaka, sem hjálpa til við að skilja umfjöllunarefnið. 

Kenningu má líkja við byggingu múrsteinsveggs. Múrsteinarnir eru samsafn hugmynda 

sem tengjast innbyrðis og múrsteinsveggurinn verður til úr hugmyndunum (Thomson, 

2010). Samkvæmt skilgreiningu Sigríðar Halldórsdóttur (2013) er kenning „...samansafn 

tengdra hugtaka, skilgreininga og tilgáta sem birta kerfisbundið yfirlit yfir fyrirbæri með 

því að tilgreina tengsl milli breyta í þeim tilgangi að skýra eða spá fyrir um fyrirbærið.“ 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 537).  

Kenningar eru mikilvægur bakgrunnur í faglegu starfi félagsráðgjafa og móta 

vinnuaðferðir þeirra í samskiptum við einstaklinga á hvaða æviskeiði sem er, sérstaklega 

í samskiptum þeirra við börn. Félagsráðgjafar sem hafa þekkingu á kenningum eiga 

auðveldara með að skilja þróun félagslegra og sálrænna þátta skjólstæðinga sinna. Vinna 

með fjölskyldum tekur mið af breytileika fjölskyldunnar út frá hefðbundnu sjónarmiði 

fjölskyldukerfisins. Að hafa góða faglega þekkingu, sem byggist á starfsgrunni 

félagsráðgjafa, eykur sjálfstraust hans sem fagmanns og trú á eigin getu. Þeir sem nýta 

sér þjónustu hans finna öryggi í vinnubrögum hans og treysta honum þar af leiðandi betur 

sem fagmanni (Thomson, 2010). 

Starf barnaverndarstarfsmanna felst í vinnu með fjölskyldum og börnum, eins og áður 

hefur komið fram, sem lent hafa í vanda. Barnaverndarstarfsmenn standa oft á tíðum 

frammi fyrir erfiðum ákvörðunum varðandi lausnir fyrir notendur þjónustunnar. 

Notendur þjónustu barnverndar er fjölbreyttur hópur sem búa við ólíkar aðstæður. Til að 

ákvörðun sé tekin út frá bestu forsendum sem völ er á þurfa félagsráðgjafar að vera í 

samráði við notendur og fá sem gleggstar upplýsingar frá þeim og hvaða hugmyndir þeir 

hafa um lausn vandans. Traust er forsenda fyrir góðum samskiptum og góð samskipti 

byggjast á því að mæta notendum þar sem þeir eru staddir í lífinu.  Félagsráðgjafar sem 

starfa við barnaverndarmál nýta sér tengslakenninguna, bæði í vinnu með börnum og eins 

í samskiptum við foreldra sem og aðra. Hugmyndir tengslakenninga hafa þróast og telja 
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Mikulincer og Shaver (2011) að áhrif uppeldis hafi áhrif á viðbrögð fólks í samskiptum og 

hvernig því gengur að takast á við lífið á fullorðinsárum. Þar sem ákvarðanataka 

barnverndarstarfsmanna byggist meðal annars á samskiptum bæði við börn og fullorðna 

verður gerð grein fyrir þróun tengslakenninga. 

2.6.1 Tengslakenning 

Upphaf tengslakenninga má rekja til starfs John Bowlby (1907-1990) en hugmyndir 

kenninganna vísa til tengslahlutverka, sem eiga bæði við um heilbrigðan og sálrænan 

þroska og þróun frá frumbernsku. John Bowlby er jafnframt nefndur faðir þessara 

kenninga (Beckett og Taylor, 2010; Mallon 2011; Natale, Schott, Camejo, Hernandez og 

Sellas-Lamberty, 2012; Sadock og Sakock, 2014).  

Bowlby og Mary Ainsworth voru samstarfsfélagar og er talið að saman hafi þau verið 

brautryðjendur varðandi skilning á félagslegri þróun barna á æskuskeiði (Natale, Schott, 

Camejo, Hernandez og Sellas-Lamberty, 2012; Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). Bowlby trúði 

því að tengslamyndun væri ein af meðfæddum grunnþörfum einstaklingsins, ásamt því 

að lifa af (Beckett og Taylor, 2010; Bettmann og Friedmann, 2010). 

Bowlby beindi fyrstu rannsóknum sínum að því að skoða hvaða afleiðingar það hefur 

fyrir börn að missa tengsl við móður sína. Rannsóknir hans leiddu í ljós að börn sem á 

fyrstu sjö árunum voru alin upp á stofunum gátu orðið fyrir tilfinningalegum, 

vitsmunalegum og líkamlegum skaða. Þau virtust ekki stækka á sama hátt og jafnaldrar 

þeirra, talmáli þeirra seinkaði og síðar á ævinni áttu þau erfitt með að mynda varanleg 

tengsl við aðra (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.; Beckett og Taylor, 2010). 

Bowlby taldi að móðirin væri mikilvægasti ummönnunaraðilinn í lífi barnsins. Hlutverk 

hennar væri að sjá því fyrir líkamlegum og sálfélagslegum grunnþörfum. Hann hélt því 

fram að sálfélagsleg samskipti móður og barns væru jafn mikilvæg fyrir barnið og líkamleg 

næring. Hann hélt því einnig fram að til að geta skilið hegðun barns væri nauðsynlegt að 

skilja umhverfi þess, en hann taldi það hafa áhrif á þróun tilfinningalegs og líkamlegs 

þroska barnsins (Mallon, 2011).  

Þó að Bowlby hafi upphaflega lagt áherslu á tengsl barna við aðal ummönnunaraðila 

sinn á æskuskeiði og þá sérstaklega móður sína, hafa hugmyndir hans verið þróaðar og 

geta börn einnig myndað svipuð tengsl við aðra aðila eins og föður. Tengslin byggjast á 

því að barnið sækist eftir að vera í nánd við ákveðna manneskju, sem getur veitt því nánd 
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og öryggi. Eðli samskiptanna skipta meira máli en magn þeirra. Bowlby hélt því fram að 

grundvallaratriði við myndun tengsla hjá barni væri hæfni móðurinnar til að sefa ótta og 

óöryggi barnsins (Sadock og Sakock, 2014). Hann lagði áherslu á hvaða áhrif það hefur á 

börn þegar ummönnunaraðila skortir samhygð og að viðhorf mæðra til barna sinna skipti 

einnig máli, bæði meðvitað og ómeðvitað (Bettmann og Fredman, 2010). Hugmyndir 

Bowlby voru gagnrýndar fyrir að einblína um of á móður og barn án þess að skilgreina 

nógu vel tíma aðskilnaðar (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Mary Ainsworth kom á framfæri hugtakinu öruggri höfn (e. secure base). Þegar barni 

finnst því ógnað leitar það til umönnunaraðila til að fá vernd og huggun (Nichols, 2014). Í 

rannsóknum sínum á mæðrum og börnum greindi hún þrjá þætti varðandi 

tengslamyndun barna. Þessir þrír þættir eru:  

  Örugg tengsl (e. secure attachment) eiga sér stað þegar barnið sýnir á skýran 

hátt að móðirin eða ummönnunaraðilinn er í uppáhaldi. Barnið er ánægt þegar 

það er í tengslum við ummönnunaraðila, það sýnir óróleika við aðskilnað en er 

fljótt að jafna sig (Beckett og Taylor 2010; Sadoc og Sadoc, 2014) . 

 Óörugg tengsl eða forðunartengsl (e. insecure/ avoidant attacment) lýsa sér í 

því að barnið sýnir ekki mikil viðbrögð vegna aðskilnaðar við ummönnunaraðila 

og þegar hann snýr til baka getur barnið jafnvel forðast hann. Barnið sækist 

ekki eftir líkamlegri snertingu og hegðar sér af varkárni í kringum 

ummönnunaraðila. Þetta mynstur getur komið fram þegar ummönnunaraðili 

hefur ekki tilfinningu fyrir þörfum barnsins eða hafnar því á einhvern hátt. 

Barnið lærir að draga úr tengsla þörfum sínum (Beckett og Taylor , 2010). 

 Tvíbent tengsl (e. ambivalent attachment) eiga sér stað ef barnið sýnir mikinn 

óróleika við aðskilnað og róast ekki þegar ummönnunaraðili kemur til baka. 

Barnið þorir ekki að fara og kynna sér umhverfi sitt af því það veit ekki hvort 

ummönnunaraðili getur veitt því stuðning ef það þarf á honum að halda. Talið 

er að foreldrar þessara barna eigi í erfiðleikum með uppeldishlutverkið og 

skorti samhygð. Þegar um slík tengsl er að ræða gæti aðskilnaður frá foreldri 

verið ástæðan og hlutverkin hafi snúist við þannig að barnið gæti verið að hugsa 

um foreldrið (Beckett og Taylor, 2010; Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 
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Rannsóknir í Bretlandi gefa til kynna að samband sé á milli vanrækslu barna og óeðlilegs 

tengslamynsturs. Um það bil 70% barna upplifa örugg tengsl við ummönnunaraðila sína. 

Þá eru umönnunaraðilar næmir á þarfir barna og svara þörfum barna sinna. Börn finna til 

trausts og öryggis þegar þau fá aðstoð þegar þau leita eftir henni, þau þróa með sér traust 

og áhuga. Almennt hafa þau stjórn á tilfinningum sínum og geta tekist á við lífið. Um 30% 

barna upplifa aftur á móti óörugg tengsl (e. insecure attachment), en í slíkum tilvikum 

skortir foreldra þeirra næmni á þarfir þeirra. Hjá þeim gætir ósamræmis og vanvirkni í 

svörun þegar barnið þarf á því að halda. Afleiðingarnar geta verið að barnið upplifi sig 

kraftlaust og sýni forðunar eða óljósa tegund af tengslum (e. avoidant or ambiguous). 

Börn sem þróa með sér forðunartengsl eiga oft við hegðunarvandamál að stríða, sem lýsa 

sér í árásargirni, einelti eða félagslegri einangrun. Þau þroskast ekki eðlilega 

tilfinningalega séð miðað við jafnaldra sína og eiga erfitt með að takast á við lífið. Þau sem 

hafa óljóst tengsl geta á skólaaldri orðið mjög háð öðrum, hafa lágt sjálfsmat og verið 

óvinsæl (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011).  

Talið er að reynsla af tengslum sem einstaklingar mynda í æsku hafi áhrif á væntingar 

þeirra í samböndum sem þeir mynda í framtíðinni (Nichols, 2014; Bettmann og Fredman; 

2010). Til að reyna að mæla kerfisbundin mynstur tengd væntingum, tilfinningum og 

hegðun fullorðinna sem má rekja til reynslu úr æsku, hefur verið þróaður kvarði sem nær 

yfir tvær stærðir (orthogenal diminsions), (a) tengsl tengd kvíða (e. attachment – related 

anxiety ) og (b) forðunartengsl (e. avoidance attachment). Þegar einstaklingur skorar hátt 

á kvarða (b) gefur það til kynna að sá hinn sami vantreysti þeim sem hann á í samskiptum 

við, sé tilfinningalega fjarlægur og geti leiðst út í meðvirka hegðun. Þegar skorað er hátt 

á kvarða (a) gefur það til kynna áhyggjur af því að maki eða samstarfsfélagi muni ekki vera 

til stuðnings þegar þörf krefur. Þeir sem hafa lága svörun á báðum skölunum eru taldir 

hafa örugga tengslamyndun og forði sér á eðlilegan hátt út úr skaðlegum aðstæðum 

(Mikulincer og Shaver, 2011) . 

Mikulincer og Shaver (2011) útskýrðu hvernig tengslakerfið virkar á fullorðinsárum. 

Gert er ráð fyrir tiltölulega stöðugu áreiti frá umhverfinu á tengslakerfi einstaklings og 

þegar möguleg raunveruleg ógn steðjar að virkjast kerfið og leitar eftir einhverjum til að 

koma til móts við þarfir viðkomandi. Ef einhver er til staðar virkar það jákvætt og veldur 

tilfinningu um öryggi og auðveldar uppbyggingu áætlana sem hafa áhrif á lífið. Þessar 
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aðferðir miða að því að draga úr vanlíðan, viðhalda ákjósanlegum nánum 

stuðningstengslum og auka persónulega aðlögun. Þau samanstanda af bjartsýni og trú á 

því að geta stjórnað streituáhrifum, að geta treyst öðrum, velvilja og sjálfstrausti til að 

takast á við ógnir. Þessir þættir samanstanda einnig af uppbyggjandi bjargráðum 

viðurkenninga og einstaklingar geta sýnt vanlíðan án þess að allt persónulegt skipulag fari 

úr skorðum, sækja stuðning frá öðrum og leysa vandamál. Þetta eru helstu einkenni 

einstaklinga með eðlilega tengslamyndun.  

Ofvirkt tengslakerfi (e. hyperactivating  strategies) felur í sér að innra kerfið er ofvirkt 

og getur það lýst sér í óöryggi viðkomandi og mikilli þörf hans fyrir nánd, ást og stuðning. 

Þegar líklegt er að árangur náist verður viðkomandi ennþá ákafari í viðleitni sinni að 

markmiðum sínum. Þessi hegðun lýsir sér í stjórnsemi, jákvæðum og neikvæðum 

tilfinningum, höfnun og  gagnrýni á þá sem viðkomandi vonast eftir nánd og stuðningi frá. 

Þessir einstaklingar skora hátt á áðurnefndum skala (a) tengdum kvíða (Mikulincer og 

Shaver, 2011). 

Óvirkt tengslakerfi (e. deactivating strategies) felur meðal annars í sér afneitun á 

þörfum, forðun á tilfinningalegri nánd og meðvirkni í samböndum. Markmiðið er að halda 

innra tengslakerfinu óvirku til að forðast uppnám og angist, sem kemur fram í 

endurteknum tilvikum vegna tengslamyndunar óöryggis og getuleysis. Þessir 

einstaklingar bæla niður hugsanir sínar (Mikulincer og Shaver, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tengslahegðun fullorðinna einstaklinga hefur áhrif á 

hvernig þeim gengur að takast á við verkefni á vinnustað. Í rannsókn Johnstone og Feeney 

(2015) kom fram að þeir einstaklingar sem voru með örugg innri tengsl áttu auðveldara 

með að vinna úr álagi, gera sér grein fyrir eigin getu, nýta sér félagslegan stuðning og voru 

ánægðari í vinnunni. 

2.6.2 Kenningar í tengslum við skipulagsheildir og skrifræði 

Starf félagsráðgjafa hjá sveitarfélögum í barnavernd heyrir undir ríkisvald, en þeir eru 

einnig hluti af fagstéttarskrifræði (Mindzberg, 1993; Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010). 

Störf þeirra geta einnig haft áhrif á stefnumótun stofnunarinnar sem þeir starfa hjá 

(Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006). Barnaverndarstarfsmenn vinna samkvæmt 

barnaverndarlögum og er hluti ákvarðana þeirra  stjórnvaldsákvarðanir. Stjórnun og 

skipulag stjórnvalds hefur áhrif á ákvarðanir barnaverndarstarfsmanna. Í þessum kafla 
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verður fjallað um þróun kenninga um skipulagsheildir, stjórnun og skrifræði til að skoða 

það skipulag betur, ásamt starfi félagsráðgjafa innan stofnana.  

Stjórnunarkenningar hafa þróast og breyst frá byrjun 20. aldar. Rainey (2003) flokkar 

þessar kenningar í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið einkennist af hugmyndum um kenningar 

fyrir stjórnendur. Samkvæmt þeim áttu þeir að leggja aðal áhersluna á stöðuga og skýra 

mynd af formgerð og ferli. Megin áskorun stjórnenda var að búa til framleiðsluferli, sem 

hægt væri að endurtaka og skilaði hámarks útkomu. Annað tímabilið kom fram um miðja 

20. öld, en þá komu fram kenningar sem lutu frekar að tengslum og sálfræði á vinnustað, 

ásamt félagsfræði stofnana (e. organizational sociology ). Þessum kenningum fylgdi einnig 

gagnrýni á skrifræði. Nýrri kenningar leggja áherslu á stofnunina sem kerfi (e. general-

system). Þessar kenningar fjalla um formgerð og hönnun stofnana, ásamt hegðun og 

sálfræði þeirra (Rainey , 2003 ; Unnur V. Ingólfsdóttir, 2008). 

Hugmyndir um stjórnunarskipulag í dag miða að því að skipulagið samræmist 

markmiði stofnunarinnar og starfsemi hennar. Til að ná sem bestum árangri þurfa 

starfsmenn að mynda eina heild í átt að sama markmiði, þar sem styrkur og þekking hvers 

einstaklings kemur fram í verkefnum stofnunarinnar til samræmis við markmið hennar. 

Forsenda þess að ná árangri felst í því að skilgreina stefnu og ferli framkvæmdar (Unnur 

Valgerður Ingólfsdóttir, 2008). 

2.6.3 Klassískar kenningar 

Árið 1911 kom út rit Frederik W. Taylors, Principles of Scientific Management, sem hafði 

mikil áhrif á vinnubrögð stjórnenda í bandarískum iðnaði á fyrri hluta 20. aldarinnar. 

Vísindaleg stjórnun (e. scientific management) miðaði að því að stjórnendur og eigendur 

iðnaðarfyrirtæka áttu með vísindalegum stjórnunaraðferðum að auka framleiðni í því 

skini að auka hagnað stofnunarinnar (Hughes og Wearing, 2007). 

Taylor (1856-1915) átti þátt í að þróaðar voru verklagsreglur sem lýstu hönnun 

verkferla sem eru enn í notkun í iðnaði. Framkvæmdar voru rannsóknar á að líkamleg 

staða skipti máli í vinnu og hversu langan tíma það tæki að ná í þau verkfæri sem þyrfti 

að nota til tiltekins verks (Rainey ,2003). 

Þróun á sviði iðnaðarsálfræði leiddi til gagnrýni á vísindalegar stjórnunaraðferðir 

Taylors og á þeim megin reglum sem höfðu gilt um stjórnun og stjórnunaraðferðir. 

Verulegar breytingar á skipulagi og stjórnunarstörfum fólust meðal annars í því að 
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athyglin fór að beinast í auknum mæli að fólkinu innan stofnunarinnar. Rannsakendur 

sem skoðuðu hegðun og sálfræði fóru að þróa og beina sjónum að sálfræðilegum þætti 

vinnu. Þeir uppgötvuðu að samband var á milli þessara þátta og framleiðslugetu. 

Hawthorne rannsóknin, sem framkvæmd var um 1920, er talin hafa haft mestu áhrifin á 

umhveri og eðli rannsókna á þessum tíma. Niðurstöður hennar sýndu meðal annars fram 

á marktækt samband milli félagslegra og sálfræðilegra þátta á vinnustöðum, ásamt 

óformlegu ferli í því sambandi að athygli frá öðrum væri valdeflandi og hefði 

tilfinningalega þýðingu fyrir þann sem var að vinna. Þessi atriði sköpuðu stóran þátt í að 

fyrri kenningar voru gagnrýndar (Rainey, 2003). 

2.6.4 Kenningar um skrifræði  

Kenninguna um skrifræði má rekja til Webers (1922), þar sem áherslurnar voru lagalegt 

vald, skilgreint sem reglur og reglugerðir, og markmiðið var að stjórna samskiptum á milli 

stjórnenda stofnunarinnar. Það átti að vera skýr tilgangur í verkaskiptingu milli hvers 

hlutverks og skýrt kveðið á um ábyrgð og sérhæfni. Stjórnunin er samkvæmt ákveðnum 

stigveldis píramída og fylgir hæð hans stærð stofnunarinnar og fjölda deilda innan hennar. 

Hver deild hefur þá ábyrgð að ráða hæfa starfsmenn, sem hafa hlutverk eftir fyrirfram 

ákveðinni starfslýsingu (Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2008; Hughes og Wearing, 2007; 

Coulshed og Mullender, 2006). Þeir sem eru efstir í píramídanum hafa mesta ábyrgð og 

svo koll af kolli. Samkvæmt Coulshed og Mullender (2006) skiptir máli að  samskipti á milli 

deilda séu flæðandi. 

Nokkur hugtök eru áberandi þegar fjallað er um skrifræði (e. bureaucracy) og má þar 

meðal annars nefna; 

 Stigveldi (e. hierarchy) er skipurit sem felur í sér greinaskipta formgerð, eins 

konar píramída, sem byggist á því að einn yfirmaður  stjórnar að minnsta kosti 

tveim undirmönnum.  

 Boðvald felur í sér rétt yfirmanns til að gefa starfsmanni fyrirmæli og krefjast 

upplýsinga og taka ákvarðanir er snerta vinnu hans.  

 Stjórnunarspönn (e. span of control) vísar til þess hve yfirmaður hefur marga 

undirmenn, þrír er þröng stjórnunarspönn og tíu er víð. 

 Ábyrgð felur í sér skyldur stjórnenda til að upplýsa og skýra ákvarðanir sínar. 
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 Skipulagsheild (e. organization) felur í sér samfélag einstaklinga. 

 Formgerð (e. structure) felur í sér verkaskiptingu starfseiningar og 

samhæfingar innan stofnunarinnar. Átt er við deildir innan stofnunarinnar 

(Mintzberg, 1993; Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010).   

 

Fagstéttarskrifræði (e. professional bureaucracy) er algengt til dæmis á sjúkrahúsum, 

háskólum, skólum og einnig hjá félagsþjónustu sveitarfélaga og eru félagsráðgjafar sem 

vinna hjá sveitarfélögum hluti af því skrifræði (Mintzberg, 1993; Unnur Valgerður 

Ingólfsdóttir, 2010). Mynd 1 sýnir dæmi um skipurit stigveldisstofnunar. 

 

 

  

Mynd 1 Dæmi um skipulag stigveldisstofnunar  

(Coulshed og Mullender 2006) 

 

Mintzberg (1993) greindi fimm gerðir skipulagsheilda; (1) fagstéttaskrifræði (e. 

professional bureaucracy) þar sem hver eining innan heildarinnar er sjálfstæð og 

framkvæmd miðar að einni útkomu. (2) Einfalt skipulag (e. simple structure) þar  er einn  

yfirmaður sem stjórnar öllu. (3) Maskínuskrifræði (e. machine bureaucracy). Í þessu 

skipulagi er stöðlun verkferla mikilvæg. (4) Greinaskipt skipulag (e. divisionalized form) 

þar sem yfirstjórn ræður yfir allri framleiðslu og allar einingar eru undir styrkri stjórn. (5)  
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Fljótandi skipulag (e. adhocracy) er laust skipulag og fólk úr mörgum einingum vinnur 

saman.  

Það sem helst einkennir skipulagsheildir í fagstéttarskrifræði er að það byggist á 

samþættingu, þjálfun og stöðluðum verkferlum. Mintzberg (1993) greindi fimm 

samræmda þætti, sem gefa innsýn inn í sambandið á milli uppbyggingar stofnana og 

verkferla, sem eru:  

1. Gagnkvæm aðlögun (e. mutual adjusment). 

2. Bein verkstjórn (e. direct supervision). 

3. Stöðlun verkferla (e. standardized work processes). 

4. Stöðlun afurða (e. standaridized outputs). 

5. Stöðlun verkkunnáttu (e. standardized skills). 

2.6.5 Gagnrýni á fyrri kenningar 

Gagnrýni kom fram á hugmyndir Webers um skrifræði. Þær fólust einkum í því að þegar 

stofnunin stækkaði tóku reglur og regluveldið á sig táknræna merkinu á bak við virk gildi. 

Afleiðingin var vélræn og stíf hegðun ásamt stífni gagnvart breytingum jafnvel þó þær 

væru taldar nauðsynlegar fyrir góða afkomu. Þeir sem höfðu náð hæfni með þekkingu á 

reglum og regluverki höfðu öðlast ákveðna stöðu og vildu ekki breyta henni. Þeim fannst 

að þeir hefðu fjárfest í hlutunum eins og þeir voru. Á seinni hluta 20. aldar átti sér stað 

hnignun á vinsældum skrifræðis vegna vinsælda á samsvarandi vinsælum formum á 

skipulagsheildum, sem var auðveldara að stjórna á beinan hátt (Hughes og Wearing, 

2007). 

Gagnrýni femínískra kenninga hefur einkum beinst að því að form stjórnunar sé 

karlmiðuð nálgun og hafi liðkað til fyrir feðraveldinu. Í Bretlandi og Ástralíu eru 

stofnunum, sem hafa þann tilgang að þjónusta fólki að mestu leyti stjórnað af 

karlmönnum. Þar gegna þeir framkvæmdastjórastöðum og gagnrýnin beinist að því að 

þetta skipulag sé klæðskerasniðið að þörfum karla. Annað gagnrýnið sjónarhorn beinist 

að því að minna svigrúm sé fyrir innihaldsríkan kraft, endurskipulagningu og heildarsýn á 

stofnunina (Hughes og Wearing, 2007). 

Aðrar kenningar hafa komið fram sem hafa geta útskýrt heildarsýn á stofnanir betur  

og má þar nefna kerfiskenningar, vistfræðikenningar og virknikenningar stofnanna. 
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Félagsráðgjöf hefur nýtt sér þær til að skilja umhverfi stofnana og til að gera sér grein fyrir 

hvernig fjölbreytileiki kerfisins hefur  áhrif á hegðun og skipulag stofnana (Hughes og 

Wearing, 2007). 

2.6.6 Starf félagsráðgjafa innan stofnanna 

Sjónarhorn kerfiskenninga miðar að því að félagsráðgjafar séu þátttakendur í innviðum 

stofnunarinnar og verði fyrir samvirkni áhrifum og væntingum frá öðrum þátttakendum í 

skipulaginu, og þannig geti þeir tekið þátt í að stjórna eða verið hluti af starfssemi, 

réttindum, hlutverkum og tengslum starfsmanna. Þannig kerfi býður upp á sjálfstæð 

fagleg vinnubrögð og eigin ákvarðanir (Hughes og Wearing, 2007). 

Félagsráðgjafar sem starfa hjá stofnunum er heyra undir ríkisvaldið þurfa að geta 

tileinkað sér breytingar sem gerðar eru af stjórnvaldi í starfi sínu. Unnur Valgerður 

Ingólfsdóttur (2010) rannsakaði áhrif lagabreytinga á störf og starfsumhverfi 

félagsráðgjafa á árunum 1991-2005, þar sem greindir voru 541 úrskurðir frá 

Félagsþjónustu sveitarfélaga, og tekin tíu viðtöl við starfsmenn þeirra. Niðurstöðurnar 

gáfu til kynna að innleiðing breytinganna hafi ekki verið nægjanlega skipulögð og hvorki 

fulltrúar sveitarfélaga né félagsmálaráðuneytið hafi sýnt breytingunum mikinn áhuga. 

Árið 2009 var gefin út leiðbeinandi handbók á vegum ANAO (Australian National Audit 

Office) um það hvernig best væri að koma á nýsköpun innan félagsþjónustu Ástralíu og 

opinbera geirans. Tilgangurinn var að skapa ákveðinn ramma til að auðvelda skilning á 

þeim ferlum sem liggja til grundvallar nýsköpunar í opinbera geiranum og félagsþjónustu. 

Ásamt því að veita hagnýta innsýn og úrræði fyrir fagfólk. Tekin voru 18 viðtöl við 

deildarstjóra og forstöðumenn stofnanna, ásamt kerfisbundnu  heimildayfirliti innan 

opinbera geirans og félagsþjónustunnar á sviði nýsköpunar. Það kom meðal annars fram 

í kerfisbundna yfirlitinu að þörf var fyrir hagnýtar leiðbeiningum vegna nýsköpunar. Einnig 

voru vísbendingar um að stjórnendur í opinbera geiranum hefðu tilhneigingu til að draga 

lærdóm af rannsóknum á sviði nýsköpunar í einkageiranum sem gefa ekki rétta mynd af 

sérkennum opinbera geirans. Yfirlitið gaf til kynna þörf á fleiri rannsóknum. Niðurstöður 

viðtala greindu frá nokkrum lykilþemum, sem meðal annars voru: 

 Svigrúm fyrir nýsköpun skapast  fyrir tilstuðlan stjórnvalds þar sem þörf er fyrir 

breytingar. 
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 Forsenda nýsköpunar er góð forysta, studd af menningu, jákvæðum gildum og 

þróunar mannauðs. 

 Nýsköpun þarf að vera viðurkennd bæði frá æðsta yfirmanni (e. top-down) og 

starfsmönnum neðst í stigveldinu (e. bottom-up).  

 Rannsóknir og kannanir geta dregið úr áhættuþáttum.  

 Innlent og alþjóðlegt  samstarfsnet getur aukið þekkingu og stuðning. 

 Mikilvægi skipulags, getu og lipurðar liðkar fyrir árangri í nýsköpun (ANAO, 

2009). 

Talið er að framkvæmd opinberrar félagslegar þjónustu hafi áhrif á stefnu og árangur 

stofnunarinnar. Staða og þróun félagsráðgjafa, sem og annarra fagstétta, eiga hlut í því 

að móta stefnu eins og hún er mörkuð af stjórnvöldum. Við stefnumörkun eru oft á tíðum 

tilnefndir fulltrúar frá stofnunum til að mynda í faghóp, ráð og nefndir. Þeir veita 

stjórnvöldum ráðgjöf og umsagnir í ákveðnum málum (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006). 

Eins og áður hefur komið fram er Barnaverndarstofa með ráðgefandi hlutverk 

gagnvart stjórnvaldi þar sem fulltrúar frá henni taka þátt í myndun stefnu og framkvæmd 

í barnaverndarmálum.  

Stjórnun og félagsráðgjöf 

Í starfi félagsráðgjafa er gerð krafa um að þeir vinni í samræmi við gildandi lög og reglur 

og þurfa störf þeirra einnig að samræmast pólitískri stefnu, ásamt því að athygli fjölmiða 

beinist að ákvörðunum þeirra sem eru að stórum hluta stjórnvaldsákvarðanir (Unnur 

Valgerður Ingólfsdóttir, 2010; Coulshed og Mullender, 2006). 

Coulshed og Mullender (2006) álíta alla félagsráðgjafa vera stjórnendur að því leyti 

að stjórnun getur verið skilgreind sem ferli í skipulögðu úrræði sem þarf að koma í verk. 

Á sama tíma telja þau að stjórnun sé mun fjölbreyttara verkefni heldur en hægt er að 

festa á blað af stjórnvaldi. Eins og hefur verið greint frá hafa ytri og innri aðstæður áhrif á 

stjórnun stofnana og skilvirkni þeirra. Menning stofnana tilheyrir áhrifum innri aðstæðna. 

Thomson (2010) skilgreinir menningu sem hóp af fólki í nánum samskiptum, sem þróar 

og deilir hugmyndum um eðli heimsins, hvernig honum skuli stjórnað, ásamt eigin 

staðsetningu og annarra í honum. Afleiðingin verður að menning þróar ákveðnar 

óskrifaðar reglur, sem fólk fer að hegða sér eftir og lítur á sem sjálfsagðan þátt tilverunnar. 
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Hugmyndin um stofnanamenningu er greypt í setninguna, „eins og við gerum þetta hér“ 

(Thomson, 2010).  

Félagsráðgjafar í starfi hjá stofnunum þurfa að mynda skýra mynd af því hvernig 

samhengi menningar, markmiðs og stefnu spilar saman að uppbygginu stofnunarinnar  til 

aukinnar skilvirkni starfa innan hennar (Yan, 2008; Thomson ,2010).  

Eins og áður hefur komið fram geta störf félagsráðgjafa haft áhrif á mótun stefnu 

stofnunar. Í nútímaþjóðfélagi og  þar sem lýðræði ríkir er það réttur hvers og eins að 

mennta sig til að koma til móts við þær kröfur sem gerðar eru og vera samkeppnisfær á 

sínu sviði. Með því eflast hæfileikar viðkomandi og hann getur betur notið þeirra ásamt 

því samfélagi sem hann tilheyrir. Með aukinni menntun hins almenna borgara aukast 

bæði kröfur um gæði þeirrar þjónustu, sem sóst er eftir og einnig hæfni til að velja og 

hafna. Upplýsingar berast með skjótum hætti á meðal fólks, því verður  hinn almenni 

borgari betur upplýstari um réttindi sín, bæði sem borgari og rétthafi þjónustu. Því skiptir 

miklu máli að félagsráðgjafi búi yfir sérfræðiþekkingu í starfi sínu til að hægt sé að tryggja 

skjólstæðingum vandaða og viðeigandi þjónustu (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar vinna samkvæmt lögum og reglum á hverjum tíma  og eftir ákveðnum 

siðareglum, sem settar hafa verið um störf þeirra af Félagsráðgjafafélagi Íslands. 

Siðareglurnar koma meðal annars inn á tilgang félagsráðgjafar, ábyrgð og hæfnisskyldur, 

sem eru;  

Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings 

og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu. Markmið félagsráðgjafar er 

að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu 

ranglæti. Félagsráðgjafi vinnur gegn mannréttindabrotum hvar svo sem þau eiga sér 

stað (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Félagsráðgjafi stundar starf sitt með faglega heildarsýn að leiðarljósi og byggir á 

fræðilegum kenningum, niðurstöðum rannsókna og starfsreynslu í félagsráðgjöf. 

Félagsráðgjafi viðheldur þekkingu sinni og endurnýjar hana. Hann fylgist vel með 

nýjungum í starfi og uppfyllir þau skilyrði sem gerð eru til starfsins á hverjum tíma 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Boðið er upp á fjölbreytt framhaldsnám í félagsráðgjöf hjá Háskóla Íslands, þar sem 

markmiðið er að veita sérhæfða fagþekkingu í vinnuaðferðum og á sérfræðasviðum 

félagsráðgjafar (Háskóli Íslands, e.d.).  
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3 Aðferðafræði 

Þessi kafli lýsir þeirri aðferð sem var notuð í rannsókninni, markmiði og 

rannsóknarspurningum. Einnig verður greint frá þátttakendum, öflun gagna, greiningu og 

úrvinnslu þeirra. Að lokum  verður fjallað um siðferðisleg álitamál og takmarkanir 

rannsóknarinnar. 

3.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknar er að koma auga á og öðlast dýpri skilning á starfi 

barnaverndarstarfsmanna í tengslum við ákvarðanatöku og mat á árangri úrræða sem 

þeir beita í starfi. Rannsóknarspurningarnar sem hafðar voru til hliðsjónar voru 

eftirfarandi: 

1) Hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanatöku barnaverndarstarfsmanna við 

beitingu úrræða fyrir skjólstæðinga ? 

2) Hvernig meta barnaverndarstarfsmenn árangur þeirra úrræða sem þeir 

beita? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Notuð er eigindleg rannsóknaraðferð í þessari rannsókn. Með eigindlegri 

rannsóknaraðferð er hægt að fara dýpra í viðfangefnið og hentar þessi aðferð vel þegar 

mæla á huglæga þætti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa 

ekki fyrirfram ákveðið ferli, en við gagnaöflun myndast þekking sem leiðir til niðurstöðu ( 

Esterberg, 2002; Neuman, 2006). Gögn úr eigindlegri rannsóknaraðferð eru lýsandi, þar 

sem sú aðferð mælir þætti eins og reynslu og upplifun einstaklinga, sem getur hjálpað 

rannsakanda við að öðlast skilning á aðstæðum (Esterberg, 2002). 

Algeng  eigindleg rannsóknaraðferð felst í því að rannsakandinn fer á vettvang og aflar 

gagna með það að markmiði að öðlast þekkingu á því hvernig einstaklingarnir túlka 

umhverfi sitt og aðstæður (Taylor og Bogdan, 1998). Í eigindlegri rannsóknaraðferð er 

rannsakandinn sjálfur aðal verkfærið, hann greinir gögnin og túlkar niðurstöður. Þess 

vegna þarf hann að vera meðvitaður um eigin viðhorf og skoðanir til að þær trufli ekki 
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niðurstöður. Hann þarf að vera opinn og næmur og leitast við að skilja hvern einstakling 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er ein rannsóknaraðferð innan eigindlegra 

rannsókna og verður hún notuð í þessari rannsókn. Aðferðin snýst um að skoða hvaða 

merkingu starfsmenn barnaverndar leggja í þá þætti sem hafa áhrif á ákvarðanatöku 

þeirra í starfi og mat þeirra á  árangri þeirra úrræða sem þeir nota. Hugmyndafræði 

aðferðarinnar leggur áherslu á að skilja mannlega reynslu af ákveðnu fyrirbæri og hvaða 

áhrif sú reynsla hefur haft á líf fólks. Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology) var Edmund Husserl (1859-1938) en upphaf hennar má líka rekja til 

heimspeki. Markmiðið er að skilja veruleikann út frá sjónarhorni þátttakenda, því gert er 

ráð fyrir að hver einstaklingur sjái heiminn með eigin augum. Sú sýn hefur mótast af 

reynslu hans og túlkun. Þessi afstaða hefur áhrif á hvernig einstaklingurinn skynjar 

heiminn og lifir sínu lífi. Til að skilja sjónarhorn  þátttakanda betur  þarf rannsakandi að 

eiga í samræðum við þá sem vinna við aðstæður sem verið er að rannsaka. Með því móti 

getur rannsakandinn mótað heildstæða mynd í huga sér. Rannsakandi fer á vettvang með 

fyrirfram mótaðar rannsóknarspurningar, þar sem fólk er beðið að lýsa daglegri reynslu 

sinni af fyrirbærinu og hvað hafði áhrif á þá reynslu. Rannsóknarspurningarnar geta breyst 

með þróun rannsóknarinnar. Með því að ræða við fleiri en einn öðlast rannsakandinn 

dýpri skilning á fyrirbærinu og lífi og aðstæðum viðmælenda (Taylor og Bogdan, 1998; 

Creswell, 2003; Sigríður Halldórsdóttir, 2013c). 

3.3 Þátttakendur 

Viðmælendur voru átta talsins og voru valdir með tilgangsúrtaki en það er í samræmi við 

markmið rannsóknarinnar, þar sem valdir voru þeir viðmælendur sem best hentuðu 

þessari rannsókn (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2014). Fyrirhugað var að leita 

til forstöðumanna þriggja til fimm barnverndarnefnda á Íslandi og leita eftir aðstoð þeirra 

við að finna viðmælendur við gerð rannsóknarinnar og óska eftir viðtölum við átta til tíu 

barnaverndarstarfsmenn. Ekki var gerð krafa um að þeir væru félagsráðgjafar en 

starfsmennirnir í þessari rannsókn voru allir félagsráðgjafar. Þeir þurftu einnig að hafa 

tekið þátt í fyrrgreindri rannsókn Anniar G. Haugens (2014) og unnið við 

barnaverndarstarf í að minnsta kosti eitt ár. 
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Rannsakandi hafði samband símleiðis og með tölvupósti við yfirmenn tíu 

barnaverndarnefnda. Einungis fengust þátttakendur frá fjórum barnaverndarnefndum. 

Ástæður þess voru meðal annars tíðar mannabreytingar í barnavernd og að núverandi 

starfsmenn uppfylltu ekki þær kröfur sem rannsakandi setti fram. Einnig gáfu starfsmenn 

sér ekki tíma til þátttöku vegna anna. Óskað var eftir að fá að senda yfirmönnum 

kynningarbréf (fylgiskjal 1) þar sem markmið og skilyrði fyrir þátttöku voru kynnt. 

Yfirmenn ræddu við sína starfsmenn og gáfu upp nöfn þeirra sem uppfylltu þau skilyrði 

sem rannsakandi setti fram. Rannsakandi fékk síðan send nöfn þeirra sem vildu taka þátt 

í rannsókninni.  

3.4 Gagnaöflun 

Öflun gagna fór fram með hálfopnum viðtölum við viðmælendur. Viðtölin fóru fram á 

tímabilinu 17. september til 21. október 2015 á vinnustað viðmælenda. Viðtölin voru frá 

28 mínútum til 59 mínútna að lengd. Viðtölin voru öll hljóðrituð með samþykki 

viðmælenda og síðan skráð orðrétt niður af rannsakanda.  

Áður en viðtölin fóru fram voru send kynningarbréf til þátttakenda þar sem þeim var 

kynnt fyrirhuguð rannsókn (sjá viðauka 1). Í upphafi hvers viðtals fór rannsakandi yfir 

tilgang og markmið rannsóknarinnar með þátttakendum og afhenti þeim eyðublað um 

upplýst samþykki og trúnað og nafnleynd af hálfu rannsakanda. Þar komu einnig fram 

upplýsingar um rannsakanda og leiðbeinanda (sjá viðauka 2). Eftir að þátttakandi og 

rannsakandi höfðu undirritað eyðublaðið, sem var í tvíriti, hélt hvor um sig sínu eintaki. 

3.5 Viðtöl 

Megindlegt gagnasafn úr rannsókn Anniar G. Haugen (2014) var haft til hliðsjónar í þessari 

rannsókn, eins og áður hefur komið fram. Í þeirri rannsókn voru þátttakendur meðal 

annars spurðir hvaða stuðningsúrræði barnaverndarstarfsmenn notuðu í síðustu þrem 

málum sem þeir unnu að. Óstaðlaður viðtalsrammi var útbúinn með hliðsjón af 

niðurstöðum úr rannsókn Anniar G. Haugen og spurt nánar um þá  þætti er lúta að 

ákvörðun um stuðningsúrræði. 

Markmiðið var að ná fram ákveðinni meginþemu í rannsókninni til samræmis við þær 

rannsóknir og kenningar sem hafðar voru til hliðsjónar í upphafi rannsóknarinnar. 

Viðtalsramminn hefur ekki skipulögð efnisatriði, heldur hefur hann að geyma ákveðin 
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atriði sem rannsókninni var ætlað að ná yfir. Rannsakandinn ákveður umræðuefnið en 

ekki áherslur í samræðum sem geta þróast. Rannsakandinn notar viðtalsramman sem 

stuðning til að muna eftir að spyrja út í ákveðin atriði. Þegar um félagsleg ferli er að ræða 

er áherslan á það hvað og hvernig eitthvað gerist eða gerðist og hvernig breytingar hafa 

orðið. Viðtölin voru hálf opin (e. semi – structured) þannig að ekki var um að ræða 

fyrirfram ákveðinn spurningalista né opna umræðu (Kvale, 1996).  

Rannsakandi nálgaðist viðfangsefnið með opnum spurningum í byrjun, sem gátu 

orðið afmarkaðri og þegar leið á rannsóknina voru sumar spurningar teknar út og aðrar 

settar inn. Leitast var við að ná fram dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið og geta skoðað 

það frá sem flestum sjónarhornum með tilgang rannsóknarinnar í huga. Innihald viðtala 

var ekki eins frá einum þátttakanda til annars, sem má skýra með því að rannsakandinn 

og þátttakandinn skapa saman rannsóknargöngin með umræðu viðmælanda, ásamt 

ákveðnum þáttum í viðtalsrammanum. Rannsakandinn þarf að leggja sig fram, hlusta og 

skilja tilfinningar og tjáningu, til að hann geti náð sem bestri merkingu úr því sem 

viðmælandi gefur frá sér (Kvale, 1996; Helga Jónsdóttir, 2013). Reynt var að fara frá 

almennum atriðum í byrjun yfir í sértækari atriði þegar líða tók á viðtölin. Til að geta bætt 

og dýpkað næsta viðtal hlustaði rannsakandi á viðtölin af þeim loknum.  

3.6 Gagnagreining og úrvinnsla gagna 

Skráning hljóðritaðra viðtala fór þannig fram að þau voru slegin inn orðrétt í tölvutækt 

form. Í þeirri vinnslu skráði rannsakandi hugleiðingar sínar og persónulegar athugasemdir 

til að auðvelda greiningu gagnana síðar. Viðtölin voru átta samtals og skráð á 78 blaðsíður. 

 Þegar skráning allra viðtala var lokið fór fram greiningarvinna sem fólst í kóðun og 

flokkun ásamt samanburði á viðtölunum. Tilgangurinn var að gögnin leiddu í ljós ákveðin 

meginþemu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c).  

Viðtölin voru lesin margsinnis yfir til að finna þemu. Greiningin fólst í að hvert viðtal 

var greint með það markmið að öðlast meiri skilning á efninu. Útbúinn var ákveðinn 

„kóðunarlisti“ en hann var fundinn með því að leita eftir ákveðnum þáttum í byrjun, sem 

voru síðan greindir á skipulegan og kerfisbundin hátt.  Unnið var þannig að fundin voru 

sameiginleg þemu út frá kóðunarlista tveggja viðtala í einu, síðan voru þessir listar bornir 

saman og fundin sameiginleg þemu úr öllum viðtölunum til að skapa ákveðna frásögn. 

Persónulegum upplýsingum um þátttakendur var eytt að lokinni afritun viðtala. 
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3.7 Takmarkanir gagna og rannsóknar 

Trúverðugleiki eigindlegra rannsókna felst í þátttakendum rannsóknarinnar og því að 

rannsakandinn getur leyft frumgögnum rannsóknarinnar að tala sínu máli í niðurstöðum.  

Eigindlegar rannsóknir eru lýsandi og leggja áherslu á merkingu og því þurfa gögnin 

að vera lýsandi og niðurstöður í samræmi við það. Trúverðugleiki rannsóknarinnar fellst 

meðal annars í því að þeir, sem eru valdir í rannsóknina hafi góða þekkingu á 

rannsóknarefninu og að samræmi sé á milli rannsóknarspurninga og aðferðar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Fræðimenn hafa fjölbreyttar skoðanir á því hvað hefur áhrif á ákvarðanatöku 

barnaverndarstarfsmanna við beitingu úrræða og í framhaldinu mati þeirra á þeim 

úrræðum. Því má velta fyrir sér hvort þær rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram 

í þessari rannsókn ná yfir þá þætti sem skipta máli fyrir rannsóknina og hvort hún mælir 

það sem henni er ætlað að mæla.  

3.8 Siðferðileg álitamál 

Rannsóknaraðferðin felur í sér félagsleg samskipti rannsakanda og þátttakenda, þau 

samskipti þurfa að grundvallast á heiðarleika og ábyrgð rannsakanda. Markmið og 

tilgangur rannsóknarinnar þarf að vera skýr og  þátttakendur þurfa að vera upplýstir um 

hvernig þær upplýsingar sem þeir láta í té gagnist í rannsókninni (sjá fylgiskjal 2). 

Rannsakandinn sjálfur er ákveðin hluti af rannsókninni, hann aflar gagnanna, greinir þau 

og túlkar. Hann gerir sér grein fyrir að hans eigin reynsla og viðhorf fylgja honum. 

Rannsakandi vinnur með skynsemi og ábyrgð að því að draga úr áhrifum nærveru sinnar 

á rannsóknina og leitast við að sýna hlutleysi gagnvart þeim sjónarhornum sem fram 

koma í rannsókninni (Esterberg, 2002). 

Þar sem rætt var við starfsmenn stofnana þurfti ekki að sækja um leyfi fyrir 

rannsókninni heldur bar að tilkynna hana til Persónuverndar, samkvæmt lögum um 

persónuvernd nr. 77/2000 um upplýst samþykki og gæta þess að ekki sé hægt að bera 

kennsl á þátttakendur í verkefninu. Það var gert með því að nafngreina hvorki 

þátttakendur né þau sveitarfélög sem þeir starfa hjá og gefa þátttakendum gervinöfn, 

sem notuð voru í niðurstöðukaflanum. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar þann 

12. ágúst árið 2015 og samþykkt án athugasemda. 
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4 Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanatöku 

barnaverndarstarfsmanna í málum skjólstæðinga þeirra og hvernig þeir meta árangur 

þeirra úrræða. Geta má þess að þátttakendur í rannsókninni koma einungis frá fjórum 

sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og gefa því ekki innsýn inn í starf 

barnaverndarstarfsmanna á landsbyggðinni. Í þessum kafla verður greint frá helstu  

niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í níu undirkafla sem innihalda helstu þemu 

rannsóknarinnar. Nöfnum viðmælenda var breytt til að koma í veg fyrir að hægt sé að 

rekja svörin til þeirra.  

4.1 Áhrifaþættir ákvarðanatöku 

Þegar spurt var hvaða stuðningsúrræði væru til staðar í viðkomandi sveitarfélagi tiltóku 

barnverndarstarfsmenn eftirfarandi sameiginleg stuðningsúrræði: Tilsjón, persónulegan 

ráðgjafi og stuðningsfjölskyldur. Þegar rannsakandi spurði nánar um úrræðið foreldrum 

leiðbeint um uppeldi og aðbúnað barns virtust barnaverndarstarfsmenn ekki líta á það 

sem úrræði „... það kemur alltaf inn í ef það einhvern veginn passar...“. Þátttakendum var 

tíðrætt um úrræðaleysi, sérstaklega vegna langra biðlista í stuðningsúrræði, sem helst var 

vísað í en það voru stuðningsúrræði inn á heimili, ásamt persónulegum ráðgjafa. 

4.1.1 Aðgengi stuðningsúrræða 

Barnaverndarstarfsmönnum bar saman um að aðgengi að stuðningsúrræðum og annarra 

úrræða hefðu áhrif á þær ákvarðanir sem teknar væru við beitingu úrræða. Aldís sagði 

um bið eftir persónulegum ráðgjafa, stuðningsfjölskyldu og tilsjón:  

Það er mikil bið og stundum það mikil bið að þessi úrræði komast aldrei á sko en við 

sækjum alltaf um það sko en svona innst inni þá veit maður að þetta er eitthvað sem 

við getum ekki reiknað með.  

Sjöfn upplifði reynsluna af skorti á stuðningsúrræðum erfiða og sagði:  

... eins og til dæmis stuðningsfjölskylda þegar það er ekki til þú ert kannski með 

umsókn í mörgum málum og það er alltaf verið að bíða og maður er alltaf að þrýsta 

á eða þannig að það er leiðinlegt að vera með inn í meðferðaráætlun eitthvað eins 

og að sækja um stuðningsfjölskyldu fyrir barnið og þá erum það við sem ekki getum 

uppfyllt það 
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Álfrún taldi að bið eftir stuðningsúrræðum hafi áhrif á ákvarðanatöku:  

Það tekur fólk langan tíma á biðlista ef ég væri að vinna mál og ég vissi að þessi 

þjónusta mundi fara inn strax  þá mundi ég kannski leggja til önnur úrræði bara já 

sækjum um persónulegan ráðgjafa eða sækjum um liðveislu fyrir manneskjuna. Þú 

veist hvað eigum við að gera þangað til. 

Þóra sagðist nýta persónulegan ráðgjafa ef hún gæti, en að það sé vöntun á fólki og sagði: 

„...stundum sköpum við bara sjálf finnum einhvern... maður leitar í nærumhverfi sitt...“. 

Salóme tók í sama streng og Þóra: 

Stundum veit maður um einhvern í nærumhverfi sínu sem maður treystir inn í 

verkefnið en það bara gengur rosalega erfiðlega að fá fólk og það er það sem er 

vandamálið auðviðtað vildi ég sjá hér að það væri einhver manneskja sem að sæi um 

svona mál eða væri ráðin inn í svo tuttugu prósent starf það væri miklu meiri nálægð 

við okkar starfsmenn heldur en að vera alltaf að leita að nýjum og nýjum 

Elísabet upplifði erfiðleika við að fá stuðningsfjölskyldur: „...við erum bara í miklu brasi að 

fá góðar fjölskyldur til þess að vinna hjá okkur sem stuðningsfjölskyldur og í dag er bara 

löng bið eftir stuðningsfjölskyldum“. 

Þóru fannst bara vera almennt úrræðaleysi og vandinn fara vaxandi: 

Mér finnst mikið úrræðaleysi við erum kannski með þau á blaði en það er bara mikill 

biðlisti, biðlisti, biðlisti það er það sem er að gera málin okkar mjög erfið það er að 

framlengja vandann og auka vandann og við erum að sjá börn sem eru bara í lausu 

lofti af því að við erum að bíða eftir úrræðum og foreldrar líka og þannig að vandinn 

hann bara vex það verður að bregðast við þessu að það þarf að bæta í þennan 

málaflokk peningum og fólki til þess að geta unnið með þennan gríðarlega mikla 

vanda. 

Þegar rannsakandi spurði nánar um aðkomu barnaverndarstarfsmanna sjálfra að málum 

eins og nýtingu á úrræðinu, foreldrum leiðbeint um uppeldi og aðbúnað barns virtust þeir 

ekki líta á það sem úrræði. „...ég einblíni bara á að skoða því það er kannski mesta 

meginhlutverk mitt en auðvitað kemur það oft óbeint inn...“. Þeir viðmælendur sem voru 

menntaðir sem PMTO meðferðaraðilar sögðust nota spurningatækni úr því námi í 

viðtölum sínum við foreldra. „...ég fæ svo miklar upplýsingar með þeirri 

spurningatækni...“. Einn viðmælandi minnist á að starfið í barnavernd væri „...svona 

svolítið eins og verkstjórn“. 
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Samantekt 

Það virðist sem tilfinning barnaverndarstarfsmanna sé að þeir upplifi ákveðna togstreitu 

og erfileika þegar erfiðlega gengur að manna ákveðin stuðningsúrræði og þegar biðlistar 

skapast. Þeir sækja engu að síður um stuðningsúrræðin. Þeir virðast ekki líta svo á að þeir 

sjálfir séu ákveðið úrræði þegar þeir eru með viðtöl við skjólstæðinga, heldur eru þau 

hugsuð í til upplýsinga og þeir sér frekar verkstjórar málsins. 

4.1.2 Upplýsingaöflun  

Starfsmönnum barnaverndar bar saman um að upplýsingar sem fengust á tímabili 

könnunar um aðbúnað og aðstæður barns og hvernig þær væru unnar skipti þá máli við 

ákvörðun um úrræði. 

 Guðbjörg lagði áherslu á mikilvægi þess að skoða vel aðstæður og styrkleika foreldra: 

... mikilvægt að könnun sé mjög vel gerð þannig að það sé vel kortlagt hvað er í gangi 

þarna hjá fjölskyldunni þá er maður náttúrlega að skoða styrkleika foreldra og fá 

upplýsingar frá skólum og bara öllum þeim stöðum sem maður telur sig þurfa þá er 

þetta svona komið þá ertu komin með þessa heildarsýn sem er alltaf verið að tala 

um. 

Elísabet telur mikilvægt að tala við sem flesta í fjölskyldunni því það sé misjafnt hvernig 

fjölskyldur eru samsettar og hverjir geti komið að máli barnsins: 

Aðilar máls er auðvitað fjölskyldan eða foreldrar og börnin stundum eru þarna 

stjúpforeldrar ég tala bara við þá sem að ég þarf að tala við stundum koma einhverjir 

fjölskyldumeðlimir ömmur og afar þú veist það er fólk tekur oft einhvern svona með 

sér til stuðnings í viðtölum. 

Elísabet hélt áfram:  

... ég leita bara upplýsinga þar sem ég þarf að fá upplýsingar það er auðvitað gert til 

þess að sjá vanda barnsins sem skýrast og svona við reynum að vanda könnun þannig 

að það sé liggi allar upplýsingar fyrir þannig að þegar meðferð hefst sé þetta allt 

komið þannig að það þarf ekki að vera hérna „æ við gleymdum“ að tala við einhvern 

og fá upplýsingar. 

 

 

Samantekt 
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Að mati barnaverndarstarfsmanna þarf að afla  upplýsinga í nærumhverfi barnsins og hjá 

þeim stofnunum sem tengjast lífi þess. Það skipti máli fyrir meðferð og vinnslu málsins að 

við lok  könnun máls sé komin ákveðin heildasýn á aðstæður barnsins.  

 

4.1.3 Aðkoma barna 

þegar spurt var um aðkomu barna að málum voru starfsmenn ekki allir á sama máli um 

hvernig aðkoma þeirra væri, en öllum bar saman um að það væri alltaf talað við þau eftir 

aldri þeirra og þroska: „...stundum tölum við bara við barnið eitt eða förum heim (á heimili 

barnsins) og tölum við það þar ef að tilkynning er þess eðlis [...] eða í leikskólann og 

skólann...“ 

Andrea sagði: 

... þú veist það fer náttúrlega eftir því hvað barnið er gamalt. Það er munur frá því að 

vera tíu tólf ára eða undir skilurðu. Barnið er náttúrlega ekkert alltaf fært um að segja 

hvað er fjölskyldunni fyrir þú veist bestu raunverulega en eins og ég segi við reynum 

alltaf að gera þetta í samvinnu 

Salóme sagði að hún reyni að tala við barnið og fá skoðun þess og hvað það vilji en það sé 

bundið við tilgang könnunar: 

... okkar hlutverk er að hjálpa foreldrum og börnum þannig að öllum líði betur það 

tekur líka tíma að ná tenglum við þessa krakka og það þarf að hugsa um það en það 

er einhvern veginn hugmyndafræði könnunar að þú ert ekki mikið að tala við fólk þú 

ert ekki að hitta það alveg rosalega oft þú ert að hitta það einu sinni eða tvisvar í 

könnun. Þetta er svolítið öflun upplýsinga héðan og þaðan og svo reynir þú að gera 

faglegt mat úr því sem kemur. 

 

Guðbjörg sagði að það fari eftir aldri barns og oft snúist samtalið um hvernig því líði heima 

hjá sér, en það sé öðruvísi með eldri börn: 

... ef það er unglingur þá spyr maður oft hvað sérð þú fyrir þér að ég geti gert til að 

styðja þig eða hvað finnst þér foreldrar þínir þurfa að bæta en ef það eru litlir krakkar 

þá er þetta meira svona spjall þá sér maður svona í svörunum hvernig er sumir segja 

bara voða lítið sum eru út um alla veggi og maður nær ekki neinu en er þá alla 

veganna búin að sjá það. 

Starfsmenn barnaverndar töldu almennt að samþykki eldri barna væri mikilvægt við 

beitingu úrræðis: 
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Sjöfn sagði að alltaf sé talað við barnið:  

... en svona oft við mótun meðferðaráætlunar þá kannski svolítið misjafnt ef verið er 

að bóka fyrir barnið til dæmis sálfræðiviðtöl eða eitthvað svoleiðis þá er það 

náttúrlega eitthvað sem að við ræðum við barnið og spyrjum hvort það sé tilbúið til 

þess að taka þátt í, en oft koma foreldrar með þessa beiðni vill fá að tala við einhvern 

eða eitthvað svoleiðis, en við ræðum náttúrlega við börnin ef það er einhver 

sérstakur stuðningur sem þau vilja þá er það náttúrlega eitthvað sem að við síðan 

tökum ákvörðun um í framhaldi með foreldrum. 

Álfrún tók í sama streng:  

Við fáum alltaf þeirra viðhorf og þú veist börn sem eru tólf þrettán ára það fer allt 

eftir um hvað málið snýst. Við heyrum alltaf í börnunum tölum alltaf við börnin og 

fáum að heyra hvað finnst þér hvernig líður þér hvernig hvað mundir þú vilja sjá 

breytast. 

 

Samantekt 

Allir barnaverndarstarfsmenn sögðust alltaf tala við börn eftir aldri þeirra og þroska, 

einnig var farið í heimsókn á heimili þeirra, sérstaklega ef um ung börn var að ræða. Eldri 

börn voru spurð um hugmyndir að lausnum og lögð áhersla á að vinna málið í samvinnu 

við þau. 

4.1.4 Samvinna 

Almennt sögðust barnverndarstafsmenn leggja áherslu á að fá foreldra í samstarf og að 

forsjáraðili barnsins hefði mikið að segja um að ákvörðun væri tekin í málinu.  

Álfrún sagði:  

Það er yfirleitt mjög mikilvægt að reyna að gera það þannig að svona fólki finnist það 

eiga part í því og þetta séu svona einhverjar viðræður og maður troði ekki bara 

einhverju inn á fólk sko [...] þá beitir maður svolítið svona diplómatískum aðferðum 

við að reyna svolítið að semja við fólk og hérna höfða til barnanna hvað væri hvað 

hérna kæmi börnunum vel. 

Sjöfn tók fram:  

Forsjáraðilar hafa náttúrlega mjög mikið um það að segja þannig að þá náttúrlega á 

endanum er þetta þeirra að skrifa undir áætlun um meðferð og hérna þú veist það 

kemur náttúrlega fyrir að kannski að maður vill setja inn einhvern stuðning af því 

maður heldur að það gagnist og geti aðstoðað eða leitt til einhverra góðra hluta 

gagnvart fjölskyldunni að þá er það svolítið þeirra hvort þau vilji samþykkja þetta. 
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Samantekt 

Helstu aðferðir við að fá foreldra til samstarfs fólust meðal annars í því að höfða til velferð 

barnsins og hafa samræðurnar þannig að foreldrar upplifðu að þau ættu hlut að máli og 

ættu því auðveldara með að samþykkja úrræðið. 

4.1.5 Mat á þörf 

Það kom fram hjá barnaverndarstarfsmönnum að við mat á þörf fjölskyldunnar og 

barnsins fyrir meðferð eða stuðning var kallað eftir skriflegu sálfræði og/eða 

læknisfræðilegu mati, ásamt skýrslum frá stofnunum er komið hafa að aðilum málsins. 

Barnaverndarstarfsmenn gerðu almennt ekki skipulagt skriflegt mat á áhættuþáttum, 

styrkleikum og aðstæðum fjölskyldunnar „...við erum ekki með neina matslista eða neitt 

svoleiðis...“. Það sem leiðir til hugmynda að úrræðum hjá barnaverndarstarfsmönnum er 

oft á tíðum upplýsingar sem þeir afla við könnun máls sem snúa annað hvort að atferli 

eða hegðun foreldra eða barns. 

Þóra sagði: 

... fer eftir eðli mála ef við erum að tala um ungling ef það er til dæmis vandi heima 

og í skóla þá finnst mér það liggja svolítið ljóst fyrir að hægt sé að sækja um MST ... 

því að við sjáum að þetta er hegðunarvandi barnsins sem að tikkar inn í þessa reiti (á 

matsblaði MST) og það þarf að styrkja foreldrana [...] við erum kannski með ung börn 

sem er líka hegðunarvandi í skóla og foreldrar virðast ekki ráða við að þá sjáum við 

kannski ok hérna skulum við sækja um PMTO og ef við erum með foreldra í 

fíkniefnavanda þá byrjum við á þeir kannski neita að vera í neyslu þá gerum við þá 

kröfu að viðkomandi fari í fíkniefnapróf. 

Mat barnaverndarstarfsmanna á þörf fjölskyldunnar og barnsins byggðist töluvert á 

samskiptum starfsmanns og skjólstæðings. Annars vegar á viðhorfi og afstöðu 

skjólstæðing til afskipta barnaverndar af hans lífi og hins vegar af færni 

barnaverndarstarfsmanns við að flétta saman faglega hæfni sína og næmni til að geta 

áttað sig á hvað liggur að baki hegðunar og framkomu skjólstæðings. „...auðvitað þarf 

maður af fara eftir því hvernig maður upplifir sjálft fólkið maður fær svona einhverja 

tilfinningu...“ 

Andrea sagði:  

Ég veit það ekki þetta fer náttúrlega allt eftir persónum en þú finnur svolítið þegar 

fólk kemur hversu mótíverað það er það vill þiggja og það vill fá hjálp þú finnur það 

bara hvort að fólk sé í vörn hvort að það sé alltaf að passa sig og [...] kemur þér þetta 
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eitthvað við og svona [...] það er líka fólk sem kemur til þín í viðtal og það viðurkennir 

bara að það þurfi  hjálp svo náttúrlega þegar þú ert að fara í könnun þá ert þú að fara 

inn á heimili hjá fólki þá sérð þú oft svona hvernig umgengnin er auðvitað eru heimili 

misjöfn.  

Andrea talaði einnig um að það sem hún sá og skynjaði í fyrstu þurfi ekki endilega að vera 

rétt „...því að þú ert með fordóma við eru líka misjöfn og gerum fólki eitthvað upp sem er 

ekkert rétt göngum inn í ja há ég en kannski veist þú ekki neitt“. 

Hjá starfsmönnum kom einnig fram að ákvörðun var yfirleitt tekin á meðferðarfundi, 

þar sem barnaverndarstarfsmenn ræddu saman um hvað gæti skilað fjölskyldunni sem 

bestum stuðningi miðað við það sem niðurstaða könnunar leiddi í ljós: „... yfirleitt 

samþykkir fólk það...“. 

Álfrún sagði:  

Við höfum öll reynslu af barnaverndarmálum [...] ákvörðun er bara út frá því hvaða 

þjónustu við teljum að fólkið þurfi á að halda það er búið að fara fram greining og 

mat á þörfinni og þá er ákvörðun tekin út frá því raunverulega [...] út frá þeim 

upplýsingum þá ræðum við málið hér inni hjá okkur hvað vilja foreldrarnir sjálfir eins 

og ég segi við reynum alltaf að gera þetta í samvinnu og finna einhver úrræði sem 

foreldrarnir eru samþykkir og við teljum ásættanlegt  fyrir vinnsluna. 

Þegar rannsakandi spurði hvort einhverjir gátlistar væru til staðar, til dæmis í sambandi 

við hvað tilsjónaraðili ætti að gera á heimili. 

Sagði Þóra það ekki vera og hún hefði þann hátt á í samskiptum við tiljónaraðila:  

... að ég boða tilsjón með fjölskyldunni [...] ég boða þau þá hingað saman á þessum 

sameiginlega fundi þá eru alltaf lagðar línurnar að það þurfi aðstoð sérstaklega með 

þetta til dæmis hvernig er hægt að koma rútínu á ró á kvöldin af því það gengur svo 

illa að vekja barnið á morgnanna að það þurfi að gera þetta hjálpa móður að 

skipuleggja kvöld rútínu að það sé matur á þessum tíma lært á þessum tíma og þú 

veist að hjálpa en þetta er bara í töluðu orði við höfum ekki fest þetta niður á blað.... 

 

Samantekt 

Við mat á þörf barnsins og fjölskyldunnar fyrir stuðning eða úrræði var ekki stuðst við 

skriflegt skiplagt mat á áhættu eða verndandi þætti í umhverfi barnsins eða 

fjölskyldunnar. Hugmyndir urðu til hjá barnaverndarstarfsmönnum á tímabili könnunar út 

frá atferli eða hegðun barns eða foreldra. Til að ná fram þeim upplýsingum sem skiptu 

máli til að hægt væri að gera sér grein fyrir aðstæðum fjölskyldunnar, reyndi meðal annars 
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á faglega hæfni barnaverndarstarfsmanns, þekkingu á þroska barna og afleiðingum 

vanrækslu og misbeitingar, ásamt einkennum ýmissa sjúkdóma, sem geta leitt til erfileika 

í samskiptum bæði við barnaverndarstarfsmenn og í fjölskyldunni. Niðurstaða könnunar 

var yfirleitt rædd á meðferðarfundi og síðan tekin sameiginleg  ákvörðun um beitingu 

úrræðis og hún lögð fyrir foreldra og barn til samþykkis.  

4.1.6 Árangur stuðningsúrræða 

Að mati barnaverndarstarfsmanna virkuðu stuðningsúrræði ekki nægjanlega vel. Nefndu 

þeir að virkni þeirra réðist nokkuð af uppbygginu þeirra, mati barnaverndarstarfsmanna 

af samtölum við foreldra og börn, ásamt skriflegum upplýsingum frá meðferðaraðilum og 

stofnunum. 

4.1.7 Mat á árangri 

Álfrún taldi að styrkleiki úrræðis fælist í því að stuðningsaðili væri í reglulegu sambandi 

við skjólstæðing, en mikið væri um skiptingu á starfsmönnum til dæmis í tilsjón. Hún taldi 

þetta skipta máli:   

Þú veist það tekur tíma að byggja upp traust meðal skjólsstæðinga sérstaklega í svona 

viðkvæmum málum [...] þannig að málið geti farið að vinnast almennilega skilurðu til 

þess að byggja upp traust á stuttum tíma þá þarf þjónustan að vera þétt [...] það er 

mjög erfitt hvort sem það er tilsjón eða eitthvað annað. 

Þóra kom inná að meðferðaráætlun væri yfirleitt gerð til þriggja eða sex mánaða í senn. 

Þegar sá tími væri að renna út væri kallað eftir upplýsingum frá samstarfsaðilum, sem 

hafa verið að vinna með fjölskyldunni eða barninu. Þau gögn, ásamt viðtölum við foreldra 

og barn, væru síðan lögð til grundvallar við mat á árangri úrræðis. Þóra minntist einnig á 

hvernig mat fer fram þegar vista hefur þurft barn utan heimilis í einhvern tíma:  

...svo náttúrlega þegar börnin hafa farið í fóstur þá svona sjáum við og metum það 

með fósturforeldrum og foreldrum hvort hegðun hafi breyst og þegar barn kemur 

heim úr fóstri þá er alltaf gerð einhver áætlun í svona þrjá mánuði áður en við spáum 

í það að fara að loka málinu þá notum við til hliðsjónar  þetta hvernig gekk í fóstrinu 

og hvernig hefur gengið í þess þrjá mánuði síðan að barnið kom heim og fáum þær 

upplýsingar frá foreldrum frá barni frá skóla og þessu aðilum þetta er allt byggt á 

einhverjum gögnum sem við fáum hvort sem það er í skriflegu eða bara munnlegt en 

við skráum það náttúrlega alltaf hjá okkur gerum dagála um það og leggjum það fyrir 

fund svo. 
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Aldís sagði að það væri misjafnt eftir málum hvernig mál væru metin og 

barnaverndarstarfsmenn hefðu ekki markviss mælitæki og þyrftu að nota eigin tilfinningu, 

til dæmis í samtölum við foreldra og börn, bæði fyrir og eftir beitingu úrræðis. Einnig væru 

önnur atriði sem hægt væri að styðjast við eftir eðli máls: 

ef þú ert að vinna með fólk með neysluvanda þá sérðu þú getur mælt það með 

vímuefnaprófi þú sérð hvort það eru ennþá lögregluafskipti hvort fólkið er að mæta 

í það sem það á að vera að mæta [...] eru þau að afboða mikið eru þau ekki heima  

eru þau ekki að taka þátt það er eitt mælitæki og eins líka með Stuðla og unglinga þá 

eru það náttúrlega meðferðaraðilarnir sem að meta það hvort að úrræðið hafi virkað 

að einhverju leiti fyrir einstaklingin. 

 

Salóme tók í sama streng og taldi að það skorti matstæki í vinnu 

barnaverndarstarfsmanna „... við erum ekki með neina svona lista...“. 

Guðbjörg sagði að erfitt væri að meta árangur stuðningsúrræða, þar sem hvorki væru 

tilgreindir ákveðnir verkþættir á blaði né væru til matslistar til að skoða hvort markmið 

áætlunar hafi skilað árangri. Hún sagði að þegar um tilsjón væri að ræða væri þetta svona 

huglægt mat með tilsjónaraðilanum. Það væri allt annað þegar um mat á gagnreyndum 

úrræðum væri að ræða, “... þegar ég sæki um MST þá kemur náttúrlega rosaleg 

lokaskýrsla markmiðum náð þá er maður með á svörtu og hvítu virkaði þetta eða ekki eða 

að hluta...“. 

Guðbjörg talaði einnig um persónulegan ráðgjafa: 

...við erum ekki með neitt mat á því nema bara það sem krakkinn segir jú mér finnst 

gott að vera með honum og við erum að gera þetta og mig langar að halda áfram 

með þetta og eitthvað svona þá hugsar maður greinilega búin að ná til hennar eða 

höldum þessu áfram.... 

Andrea sagði að breytingar á líðan og hegðun barns og heimilishögun eftir ákveðin tíma 

væru merki um að úrræði eins og tilsjón virkaði en breytingar gætu tekið tíma: 

... þannig er það oft í barnaverndinni það getur allt í einu eitthvað farið í gang þú ert 

svo oft að vinna á hindrunum því þú ert oft að koma inní líf fólks í óþökk þeirra jafnvel 

til fólks sem er í kreppu og það er í vörninni og þá fer svo oft tími í það að vinna sig 

þar í gegn og meðan það er þá er enginn að nýta sér neitt svo allt í einu gerist eitthvað 

eftir einhvern tíma. 
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Guðbjörg taldi að tilsjón virki vel í sumum málum en ekki öðrum “... þá eru málin bara 

þannig að það gerist ekki neitt“.  

Að sögn Andreu fannst henni PMTO foreldrafærni skila miklum árangri sem  byggðist 

mikið  á því að foreldrarnir væru tilbúnir til að þiggja úrræðið „...að þeir sjái gagn í þessu 

það er lítið gagn fyrir þau að mæta ef þau hafa ekki áhuga...“ hún tók dæmi um hvernig 

PMTO ásamt öðrum úrræðum getur orðið til bóta: 

... við vorum með barn sem var mjög erfitt heima og var vistað á einkaheimili í þrjá 

mánuði ekkert var að ganga barnið í viðtölum og foreldrarnir líka en það var allt í 

járnum og svo heldur þetta bara svona áfram með þessum stuðningi svo bara gerist 

eitthvað allt í einu vildi bara barnið fara heim og var tilbúið til þess það á náttúrlega 

ekkert að vera á svona einkaheimili í langan tíma þannig að það var verið að vinna í 

því að vista það jafnvel varanlega þannig að það var haldið áfram með þetta fyrst var 

einhvern veginn allt svona stíft og stirt svo allt í einu var eins og hnútur hafði losnað 

og dag virðist bara gagna vel og foreldrar vilja halda áfram að vera í viðtölum og fá 

aðstoð um hvernig þau eiga að bregðast við þegar barnið gerir eitthvað [...] þá sátum 

við bara „ hvað gerðist“ þá er  eins og það er búið að grisja aðeins og allir séu bara 

úti í horni í kreppu svo byrjar [...] að sjást til sólar þarna.... 

 

Samantekt 

Það skipti máli við mat á árangri hvort þeim aðila sem var í samstarfi við fjölskylduna 

tækist að mynda traust við hana, sem byggðist að mati barnaverndarstarfsmanna á því 

hversu oft sá aðili hitti fjölskylduna og hversu reglulega. Þegar tímabili áætlunar var að 

ljúka var kallað eftir upplýsingum og skýrslum frá samstarfsaðilum og þau gögn, ásamt 

viðtölum við foreldra og barn, voru lögð til grundvallar við mat á árangri úrræðisins. Einnig 

var það ákveðin vísbending um að árangur hefði ekki skilað árangri ef fólk afboðaði mikið 

og fleiri tilkynningar bárust í málinu. Flestir barnaverndarstarfsmenn töluðu um að erfitt 

væri að meta árangur úrræðis eftir tímabil áætlunar, þegar ekki væru til skipulagðir 

verkþættir né matslistar. Flestum bar saman um að áhugi foreldra á úrræðinu og vilji til 

að breyta því sem lagt var til skipti miklu máli til að árangur næðist.  

4.1.8 Tilfinning starfsmanna 

Barnaverndarstarfsmenn upplifðu almennt að skortur væri á starfsfólki til að sinna 

störfum persónulegs ráðgjafa, en það væri úrræði sem væri gott að nota sérstaklega fyrir 

félagslega einangruð börn.  

Sjöfn sagði að oft væru þetta ungir námsmenn: 
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... álagið bara of mikið og þau hætta bara eftir svona mánuð þannig að fyrir barnið er 

þetta kannski einhvern nýr og nýr að koma inn en þetta er samt sem áður úrræði 

sem maður vill nota maður veit að sum börn hafa mjög gott af því að hafa 

persónulegan ráðgjafa einhvern sem kemur að heimilinu og kynnir fyrir þeim 

einhverjar heilbrigðar tómstundir eða þú veist bara hreyfa sig eða hvernig sem það 

er fer eftir náttúrlega eðli málsins ég hef verið mjög ánægð með það þegar hefur 

tekist að finna [...] persónulegan ráðgjafa.... 

Elísabet var á sama máli um persónulegan ráðgjafa og sagði að þegar vel tekst til með 

aðila þá:  

... myndast góð tengsl milli barns og persónulegs ráðgjafa að þá getur það alveg verið 

gagnlegt og gert mjög mikið og jafnvel staðið yfir í vikur eða ár það er alveg dæmi um 

bæði...“. Hún taldi að tilsjón skilaði stundum ágætis árangri en væri misjafnt eftir 

starfsfólki ... það hefur alveg gefið góða raun það er hins vegar erfitt oft að fá vel 

hæft og menntað fólk í þessi störf af því að þetta er ekki svona föst vinna þannig að 

það er stór galli finnst mér[...]ég mundi vilja bara hafa tilsjónarfólk í föstu starfi hér 

bara þekkja það vel og það sé vel menntað og hæft í þessi störf... 

Samantekt 

Þó svo að skortur væri á fólki til að starfa sem persónulegur ráðgjafi  töldu 

barnaverndarstarfsmenn  það vera ákjósanlegt stuðningsúrræði. Það virtist  vera 

stuðningsúrræði sem gat staðið yfir í óákveðin tíma en oft væru tíð mannaskipti sem kæmi 

í veg fyrir ákjósanlega virkni úrræðisins. Svipuð upplifun var af stuðningsúrræðinu tilsjón 

árangur þess væri undir skarsfólkinu komin og oft væri það ekki í föstu starfi hjá 

Sveitarfélaginu sem skapaði minni samskipti.  

4.2 Sameiginlegir þættir við ákvörðun og mat á úrræðum 

Að mati barnaverndarstarfsmanna voru starfsumhverfi, stjórnvalds og lagaumhverfi 

þættir sem höfðu áhrif bæði á að ákvörðun var tekin um úrræði og við mat á árangri 

úrræðis. 

4.2.1 Starfsumhverfi 

Barnaverndarstarfsmenn upplifðu almennt álag í starfi sínu og töluverða tímapressu. 

Þeim bar saman um að mál hefðu þyngst og væru orðin mun flóknari og erfiðari. Misjafnar 

áherslur voru á milli sveitarfélaga á aðgengi að úrræðum. Í flest öllum sveitarfélögunum 

höfðu verið gerðar breytingar varðandi verkaskiptingu, þannig að vinnsla könnunar og 

meðferðar var aðskilin. Flestir töldu að það kæmi vel út en hefði bæði jákvæðar og 
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neikvæðar hliðar. Starfsmenn höfðu áhyggjur af fáum stöðugildum og fjölda mála, ásamt 

viðbót við málaflokkinn. 

Álfrún fann fyrir álagi í vinnunni þegar úrræði, sem búið er að samþykkja og gera 

meðferðaráætlun fyrir, fór ekki í gang: „...þú veist við horfum raunverulega á barnið og 

hagsmuni barnsins  og reynum að finna eða flýta fyrir lausnum varðandi foreldrana...“   

Sjöfn var á sama máli og upplifði að málin hefðu þyngst og væru orðið flóknari og 

hafði tilfinningu fyrir að dregið hefði úr málafjölda á nokkru árum en „...allt of mikið af 

málum á hvern starfsmann alveg sama hvernig á það er litið...“ 

sérstaklega núna þau eru einhvern veginn orðin þyngri í vöfum þetta er já hérna 

maður sér alveg muninn að það eru færri mál núna heldur en voru áður þegar maður 

var að byrja hérna fyrstu árin málin þau bara taka meiri tíma. 

Guðbjörg greindi aftur á móti aukningu á tilkynningum og talaði um að  

... álagið í vinnunni er mjög mikið ég er ekki búin að vera það lengi en mér finnst þetta 

hafa aukist en fólk talar um hérna inni að málin séu orðin miklu flóknari og erfiðari 

og mikið álag... 

Elísabet tók í sama streng og Guðbjörg. „... það hefur bara aukist ef eitthvað er...“ 

já svo eru alltaf að aukast kröfurnar um fagleg vinnubrögð fagmennsku og þetta 

einhvern veginn ég held að félagsráðgjafar sé upp til hópa fólk sem vill gera ofsalega 

vel og vill vanda sig og ég held að það fari einstaklega illa sama þegar maður vill vanda 

sig eins vel og maður getur en hefur ekki tíma og tækifæri til þess af því það er of 

miklu hrúgað á mann ég held að þetta sé kannski ástæðan fyrir því að fólk endist 

kannski ekki í barnavernd og öðrum stöðum. 

Þóra talaði um skiptingu málanna í könnunarteymi og meðferðarteymi og sagði:  

...það var komin alveg ofboðslegur biðlisti þegar þessu var skipt svona upp þá voru 

bara þrír í könnunarteymi sem að tóku bara svolítið fullt af málum og náðu 

biðlistanum svolítið niður en þá kemur bið á frá könnun í meðferð þá myndast stíflan 

þar í staðin af því við getum ekki tekið við endalaust ég er kannski með 40 mál núna 

ég er ekki tilbúin í það í hverri viku að taka tvö þrjú mál ég er ekki að loka tveimur 

þremur málum á viku ég er kannski að loka einu máli á mánuði kannski. 

 

Samantekt 

Almennt töluðu barnaverndarstarfsmenn um viðvarandi álag og málafjölda. Á tímabili 

réðu starfsmenn ekki við fjölda tilkynninga og fóru þær á bið. Til að bregðast við því var 
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vinnunni skipt upp og gaf það góða raun, en vegna fjölda mála sköpuðust biðlistar annars 

staðar. Minnst var á að með auknum faglegum kröfum og aukningum málafjölda gæti það 

valdið streitu, sem leiddi til þess að barnaverndarstarfsmenn brynnu út í starfi.  

4.2.2 Stjórnvalds og lagaumhverfi 

Að mati flestra barnaverndarstarfsmanna skorti töluvert upp á að aðrar stofnanir sinntu 

hlutverki sínu. Erfitt væri að fá þjónustu. Þeim væri settur þröngur lagalegur rammi, sem 

innihéldi mikla skriffinnsku. Fjarlægð frá vinnu barnaverndarstarfsmanna og stjórnvaldi 

skapaði línuleg áhrif og skilningsleysi á starfi þeirra.  

Salóme talaði um að vandinn væri orðin svo erfiður þegar málið væri komið til 

barnaverndar og ef stofnanir eins og ungbarnaeftirlit, heilsugæsla og leikskólar tilkynntu 

fleiri mál gæti það kannski verið fyrirbyggjandi.  

Salóme heldur áfram [...] svo er maður að sjá eftir fyrsta og annan bekk þar sem 

leikskólinn er búinn að vera að slökkva elda bara jafnvel að gefa barni að borða eða 

þvo þvottinn svo kemur barnið í skóla þá er það ekki þetta utanumhald sem að 

leikskólinn sannarlega veitir....  

Álfrún taldi að sum mál verði að barnaverndarmáli þegar þau þurfa ekki að verða það og 

ein ástæðan geti legið í því að þjónusta sem foreldar og börn eiga rétt á annars staðar sé 

ekki til staðar: 

... þú veist ef að barn er að sýna mikinn hegðunarvanda heima fyrir rosalega mikinn 

hegðunarvanda í skólanum fær ekki réttan stuðning í skóla það er alltaf skólinn ekki 

sniðinn að barninu heldur þarf alltaf að sníða barnið að skólakerfinu og foreldrar 

bugast undan álagi stundum leiðir það til skilnaða hjá fólki [...] sko það vantar 

þjónustuna til þessara foreldra þannig að þau geti haft barnið hjá sér þú veist við 

höfum fengið foreldra hérna sem eru að gefast upp á lífinu við höfum fengið foreldra 

hérna sem eru að gefast upp á barninu og þú veist og gráta í viðtölum og þau segja 

barnið verður bara að fara af því það eru önnur börn á heimilinu sem eru að líða fyrir 

það  svo fer maður að skoða málið bíddu barnið er ekki búið að fá neina þjónustu 

barnið er ekki að fá stuðning.... 

Elísabet sagði:  

Já þannig að þetta er svona mér finnst við svolítið sitja uppi með svona vanda sem 

við gætum kannski unnið með fyrr ef það væri betra aðgengi að 

geðhjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, geðlæknum, þetta er allt svo þetta er bara 

erfitt að komast að það er löng bið eftir geðlækni það er bara hægt að komast í 

bráðaviðtal sem gefur ósköp lítið í kjölfarið á því nema þú sért bara mun meira veikur 

þannig að þetta er svolítið flókið sko fyrir fólk sem er kannski búið að vera 

atvinnulaust í einhvern tíma að þá er allt komið í steik fjárhagslega þá er þetta bara 



80 

oft það er svo erfitt að byrja að vinna þegar allt er komið í óefni þú sérð bara ekki 

ljósið þá er þetta flókið. 

Guðbjörg sagði að mikill tími fari í skriffinnsku og tók dæmi að greinagerðir, sem fara fyrir 

úrskurð barnaverndarnefndar, geti tekið heilan dag. Hún upplifir mikinn skort á 

meðferðarúrræðum og plássleysi á stofnunum fyrir mjög veik börn eða unglinga. Hún 

hafði einnig áhyggjur af langri bið barna eftir greiningu hjá Þroska-og hegðunarstöðinni  

sem gæti verið allt að tveimur árum. Hún nefndi að börn ættu ekki rétt á ýmiss konar 

þjónustu fyrr en þau væru  komin með einhverja greiningu. 

Guðbjörg sagði:  

...vantar eitthvað eins og meðferðarstofnun fyrir unglinga ekkert endilega bara 

Stuðla heldur sumir eru það langt leiddir að þeir þyrftu bara að leggjast einhvers 

staðar inn og komast undir læknishendur eins og þessir krakkar sem eru að deyja og 

hafa verið á alveg svakalega slæmum stað mér finnst við eiginlega ekki hafa neitt fyrir 

þá mér finnst líka flókin málin þar sem er mikill geðrænn vandi rosalega lítið af 

úrræðum fyrir þau það er BUGL og það er endalaus bið og mér finnst lítið gerast inn 

á BUGL og mér finnst maður bera ábyrgð á þessu sem er heilbrigðismál bara einn 

hérna og það er ekkert að gerast og þú ert kannski að vinna með BUGL og það gerist 

ekkert þar heldur það eru svona þessir hópar sem sitja svolítið eftir. 

 

Sjöfn velti fyrir sér vegna breytinga á þjóðfélaginu hvort þau úrræði sem hafa verið til 

staðar í fjölda ára í lögunum séu nægjanlega gagnleg, þar sem þau hafa ekki fengið mikla 

endurskoðun á því tímabili “...nú erum við bara með miklu fleiri börn sem að eru svona 

fjölgreind, og hérna þessar erfiðu greiningar sem einhvern veginn rekast illa einar og sér 

[...] og illa þegar þær blandast.“  

...það er líka bara svona skortur á fötlunarúrræðum því nú er búið að færast í 

aukanna að við erum að vinna með á grundvelli barnaverndarlaga með mjög fötluð 

börn það einhvern veginn skarast bara ótrúlega með þessi börn þessi fjölgreindu 

börn  sem eru með hugsanlegu einhverja fötlunargreiningu eins og einhverfu  og svo 

kannski hefðbundin hegðunarvanda og jafnvel geðröskun og eitthvað svoleiðis þau 

falla bara einhvern veginn á milli og úrræðin sem eru til fyrir sitt hvorn hópinn virðast 

ekki ná til þessa hóps og það vantar einhvern veginn úrræði fyrir þennan hóp 

Þóra sagði:  

... já eins og hver á þessi börn eins og BUGL ýtir frá sér börnum sem eru með 

tvíþættan vanda geðrænan og sem eiga við fíkniefnavanda vilja ekki sjá þau það er 

bara Barnaverndarstofa eða barnaverndarefndir þeir bara benda á okkur. BUGL nei 

við tökum ekki börn sem eiga við fíknivanda þó að það sé líka tvíþættur vandi eða 
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eitt af því það er alltaf verið að henda þeim svona eins og heitri kartöflu alltaf verið 

að henda henni á milli það vill enginn eiga [...] svo endar þetta alltaf hjá 

barnaverndinni það virðist vera hægt að henda öllu yfir í barnaverndina. 

Þóra taldi einnig vera skilningsleysi hjá Barnaverndarstofu “... vegna fjarlægðar þeirra við 

störf barnaverndarstarfsmanna á gólfinu þeir séu ekki með fólk í fanginu“. 

Samantekt 

Starfsmenn barnaverndar upplifðu að þeir sætu uppi með vanda, sem hefði verið hægt 

að leysa fyrr ef foreldrar og börn hefðu fengið þá þjónustu, sem þau þurftu hjá 

viðkomandi stofnunum áður en vandinn varð að barnaverndarmáli. Þeir upplifðu einnig 

ákveðin vanmátt vegna skorts á úrræðum fyrir mjög veik börn með fjölþættan vanda. 

Aðrar stofnanir geta ekki tekið á móti þeim vegna plássleysis eða þau falla ekki að 

hlutverki viðeigandi stofnunnar. Þau úrræði sem eru fyrir hendi þjóna ekki börnum sem 

eru með fjölþættar greiningar á borð við einhverfu eða hegðunar- og geðrænan vanda. 

Barnaverndarstarfsmenn nefndu einnig að erfitt væri að fá aðstoð fyrir börn, sem eru 

með geðrænan vanda og neysluvanda. 
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5 Umræða 

Rannsóknarspurningar í þessari rannsókn voru tvær. Fyrri spurningin beindist að þeim 

þáttum sem hafa áhrif á ákvarðanatöku barnaverndarstarfsmanna við beitingu úrræða 

fyrir skjólstæðinga sína, síðari spurningin snéri að mati barnaverndarstarfsmanna á  

árangri úrræða sem þeir beita. 

Hér á eftir verður leitast við að svara þessum rannsóknarspurningum og tengja 

niðurstöðurnar við fræðilegan hluta rannsóknarinnar ásamt þeim kenningum sem lagðar 

voru fram. 

5.1.1 Áhrifaþættir ákvarðanatöku 

Til að svara fyrri spurningunni gefa niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að ákveðnir 

þættir, sem komu fram hjá viðmælendum, og samspil þeirra hafi áhrif á ákvarðanatöku 

barnaverndarstarfsmanna. Aðgengi úrræða virtist hafa áhrif á ákvarðanir, sérstaklega bið 

eftir úrræðunum. Aðrir þættir sem viðmælendur töldu að hefðu áhrif á ákvarðanatöku 

voru upplýsingaöflun, aðkoma barna og samvinna. Viðmælendur lögðu sérstaklega 

áherslu á þáttinn samvinna foreldra og samþykki þeirra fyrir þeim úrræðum sem lögð voru 

til. Mat á upplýsingum sem aflað var í þeim tilgangi að fá bestu heildarsýnina varðandi 

málið var einn árifaþáttur, aðrir þættir voru starfsumhverfi og áhrif stjórnvalds og 

lagaumhverfis. Þessir þættir verða skoðaðir í ljósi fyrri rannsókna og kenninga. 

5.1.2 Aðgengi stuðningsúrræða 

Samkvæmt (Hughes og Wearing, 2007) hefur aðgengi úrræða áhrif á hvernig vinna 

barnaverndarstarfsmanna er framkvæmd. Í rannsókn Anniar G. Haugen (2014) kom fram 

að ákvörðun var tekin í 45,2% tilfella vegna þess að úrræði var til. Samkvæmt þessari 

rannsókn benda niðurstöður til að töluverður biðlisti sé eftir úrræðum sem sveitarfélögin 

eiga að hafa tiltæk samkvæmt reglugerð nr. 652/2004 og ákvæðum barnaverndarlaga, 

eins og stuðningsfjölskyldur, tilsjón og persónulegur ráðgjafi.  Þó að ákvörðun hafi verið 

tekin í meðferðaráætlun um að ákveðin úrræði eigi að nýtast skjólstæðingi, koma þau 

sjaldan til framkvæmda. 
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5.1.3 Upplýsingaöflun og samvinna 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 verður mál ekki að barnaverndarmáli fyrr en 

formleg könnun máls er hafin. Það ferli sem hefst við könnun málsins og þær upplýsingar 

sem lagðar eru til grundvallar hafa annars vegar áhrif á ákvarðanatöku og hinsvegar áhrif 

á mat á úrræðum (Milner og O´Byrne, 2009). Að mörgu er að hyggja þegar upplýsinga er 

aflað í viðkvæmum málum eins og barnaverndarmálum og að mati Milner og O‘Byrne 

(2009) er það ákveðið ferli, sem hefst á söfnun gagna sem hafa að geyma viðhorf 

fjölskyldunnar, ásamt skýrslum þeirra stofnanna sem skipta máli í lífi viðkomandi 

skjólstæðings. Ýmsir þættir geta haft áhrif á hvernig og hvaða gögnum er safnað. Má 

nefna eigin gildi barnaverndarstarfsmanna, faglega og lagalega þekkingu, 

samskiptahæfni, ásamt þekkingu á þroska barna, getu til að greina einkenni þess hvort 

barn hafi orðið fyrir vanrækslu eða ofbeldi. Einnig þurfa barnaverndarstarfsmenn að hafa 

þekkingu á mismundandi einkennum ýmissa sjúkdóma, eins og þunglyndis eða einkenna  

og afleiðinga áfengis og/eða vímuefnaneyslu foreldra (Holland, 2004; Anni G. Haugen, 

2008; Yan, 2008; Thomson, 2010; Keddell, 2014). 

Viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að könnun væri vel úr garði gerð og þar 

kæmu fram aðstæður fjölskyldunnar og styrkleikar, aflað væri upplýsinga frá skólanum og 

öðrum stofnunum sem væru málinu viðkomandi. Viðmælendur sögðust alltaf tala við 

börn við könnun máls en það færi eftir aldri þeirra og þroska hversu mikil áhersla væri 

lögð á þeirra viðhorf. Hjá yngri börnum væri frekar horft á líðan og hegðun, en leitað eftir 

skoðunum og samvinnu hjá eldri börnum. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir 

(Larsen, 2011; Anni G. Haugen, 2012; Thomas o.fl., 2014). Viðmælendur töluðu um að 

það tæki tíma að ná tengslum við börn og oft væri bara um eitt til tvö viðtöl að ræða á 

tímabili könnunar. Samkvæmt hugmyndafræði tengslakenninga þurfa börn tíma til að 

mynda traust sérstaklega ef þau hafa upplifað óörugg tengsl í uppeldi sínu eða orðið fyrir 

vanrækslu (Beckett og Taylor, 2010; Barnett, o.fl., 2011; Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Einnig má ætla að lagaákvæði hafi áhrif en fyrri lög nr. 80/2002 kváðu á um að miða skyldi 

þátttöku barns í sínum málum við tólf ára aldur, en gerðar voru breytingar á 

barnaverndarlögun árið 2011 og þetta ákvæði fellt úr gildi. 

Barnaverndarstarfsmenn lögðu áherslu á að fá samþykki foreldra og forsjáraðili 

barnsins hefði mikið að segja um hvaða ákvörðun væri tekin í málinu. Í þessari rannsókn 
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voru ákveðnar vísbendingar um að forsjáraðili væri oft á tíðum móðir, þó þess sé ekki 

getið sérstaklega í niðurstöðum viðtala. Í rannsókn Anniar G. Haugen (2014) kom fram að 

móðir var sá aðili, sem helst réði úrslitum um að  ákvörðun væri tekin. 

Einnig kom fram í viðtölunum að þegar foreldrar voru ekki með sameignlega forsjá 

gat verið erfitt að fá upplýsingar um föður í sumum tilfellum, en almennt lögðu 

barnaverndarstarfsmenn áherslu á að fá samþykki beggja foreldra.  

5.1.3 Mat á þörf 

Það kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að barnaverndarstarfsmenn höfðu ekki  

neina matslista til að meta verndandi og/eða áhættuþætti í umhverfi og aðstæðum 

fjölskyldunnar. Mat þeirra í viðtölum við foreldra og börn fólst í eigin tilfinningu fyrir 

málinu. Þeir studdust við sálfræðilegt og læknisfræðilegt mat annarra fagaðila, ásamt 

skýrslum frá þeim stofnunum er komu að málinu. 

Við áætlanagerð í barnaverndarmálum skiptir máli hvernig áhættuþættir eru 

skilgreindir og  jafnframt leitað eftir verndandi þáttum og styrkleikum (Anni G. Haugen, 

2008; Thomson, 2010: Keddell, 2014). Hlutverk Barnaverndarstofu er meðal annars að 

vera leiðbeinandi fyrir barnaverndarstarfsmenn og þróa verklagsreglur. Í Þessu sambandi 

setti stofnunin á fót tilraunaverkefnið ESTER, sem er matstæki, sem gefur möguleika á 

með að meta verndandi þætti og áhættuþætti í frávikshegðun barna (Barnaverndarstofa 

e.d.a).  

Það kom fram hjá viðmælendum að á tímabili könnunar geta atferlis- eða 

hegðunarþættir leitt til hugmynda að úrræðum fyrir foreldrana og barnið. Það getur verið 

erfitt að greina hegðunarþætti einstaklinga eða samskipti foreldra og barna á stuttum 

tíma, sem byggist á einu eða tveim viðtölum. Þar reynir á þekkingu 

barnaverndarstarfsmanns á þroska barna og getu hans til að  greina af hvaða völdum 

hegðun einstaklinga stafar (Anni G. Haugen, 2008). Rannsóknir gefa til kynna að þegar 

börn upplifa óörugg tengsl getur hegðun þeirra sýnt frávik eins og árásargirni, einelti eða 

félagslega einangrun og einnig geta komið fram frávik í tilfinningalegum þroska miðað við 

jafnaldra þeirra (Barnett, o.fl., 2011). Hegðun á fullorðinsárum getur verið afleiðing 

erfiðara tengsla í æsku, sem getur meðal annars leitt til tilfinningalegrar fjarlægðar og 

vantrausts í samskiptum (Mikulincer og Shaver, 2011). Þar reynir á hæfni og næmni 

barnaverndarstarfsmanna í samskiptum við skjólstæðinga sína. Sumir hafa ekki óskað 
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eftir afskiptum barnaverndar og eru ekki sáttir við þau. Hjá viðmælendum kom fram að 

þeir nota innsæi sitt til finna hvort fólk er tilbúið til að þiggja aðstoð eða er í vörn. Það 

fylgir er hluti af könnunarferlinu og fer eftir eðli mála að skoða aðstæður heima hjá 

skjólstæðingi og þar reynir líka á innsæi barnaverndarstarfsmanna.   

Upplýsingar sem koma fram í viðtali koma í ákveðnu flæði samræðna, og þar kemur 

virkni innsæis að notum til að skilja og bregðast við á skjótan hátt. Innsæi getur greint það 

sem ekki er sagt með orðum í viðtali eins og blæbrigði í rödd og líkamstjáningu. Innsæi 

kemur með reynslunni og er ekki óbrigðult (Munro, 2011). Það má velta fyrir sér hversu 

vel málið er kannað áður en hugmyndir af úrræðum koma fram. Einkum þegar upplýsingar 

málsins eru viðamiklar. Samkvæmt Crea (2010) og Munro (2011) getur einni manneskju 

reynst erfitt að sjá heildarmynd úr miklu magni upplýsinga. Einnig er ákveðin hætta á því 

þegar fólk vinnur undir álagi og tímapressu að leitað sé eftir upplýsingum sem falla að 

eigin fyrirfram gefnum hugmyndum. 

Yfirleitt er ákvörðun tekin á meðferðarfundi þar sem málið er reifað og fagaðilar bera 

saman hugmyndir sínar, sem síðan eru lagðar fyrir foreldra og eldri börn sem taka 

ákvörðun um úrræðið. Það má velta fyrir sér raunverulegri þátttöku foreldra og barns í 

ákvörðunartöku og hversu vel þau eru upplýst um málið. Rannsóknir hafa gefið til kynna 

að foreldrar og börn séu ekki nógu vel upplýst um áætlun í málum sínum (Larsen, 2011; 

Anni G. Haugen, 2012). Talið er að faglegir hópar séu betur til þess fallnir að meta ólíkar 

upplýsingar og forgangsraða þeim fremur en einstakir meðferðaraðilar (Crea, 2010).  Ekki 

eru til skýrar gagnreyndar aðferðir, sem leiðbeina við ákvarðanir í málefnum barna, sem 

hafa sætt illri meðferð eða búa við slæmar aðstæður og sérfræðingar reiða sig á eigin 

reynslu og góða trú (Bartelink  o.fl.,2014). 

Það kom fram hjá flestum viðmælendum að þeir tóku þátt í tilraunaverkefninu ESTER 

á vegum barnaverndarstofu og höfðu trú á að það gæti hjálpað til við mat á þörfum 

barnsins. Samkvæmt Gillingham (2011), sem rannsakaði slakan árangur skipulagðara 

mælitækja í sveitarfélögum í Ástralíu, var það skipulag og framkvæmd breytinganna en 

ekki mælitækið sjálft sem skipti máli fyrir þróun nýrrar þekkingar. Einnig kom í ljós að 

samræma þurfti faglega þekkingu og innsæi í ákvörðunartöku. Niðurstöður úr rannsókn 

Unnar V. Ingólfsdóttur (2008) benda til þess að áhrif lagabreytinga hjá sveitarfélögum við 

innleiðingu breytinganna hafi ekki verið  nógu vel skipulögð og ekki verið nægur áhugi á 
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breytingunum. Samkvæmt handbók ANAO (2009) er það meðal annars skipulag og 

stuðningur stjórnvalds sem skapar svigrúm fyrir breytingar og liðkar fyrir árangri í 

nýsköpun. Það kom fram í viðtölunum að sumir barnaverndarstarfsmenn vissu ekki hvort 

þeim væri ætlað að fara á námskeið á vegum Barnaverndarstofu. Það gæti bent til að 

upplýsingar hefðu ekki komist til skila frá stjórnvaldi. 

5.2 Árangur stuðningsúrræða 

Til að svara seinni spurningunni, sem fólst í því að kanna hvernig  barnaverndarstarfsmenn 

meta árangur af þeim úrræðum sem þeir beita, verða skoðaðar þær aðferðir sem 

niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að barnaverndarstarfsmenn notuðu helst við 

mat á árangri úrræða. 

Að mati viðmælenda er ekki nægjanlega mikill árangur af stuðningsúrræðum og 

ræðst hann meðal annars af uppbyggingu úrræðisins, mati barnaverndarstarfsmanna 

eftir samtöl við foreldra og börn, ásamt skriflegum upplýsingum frá meðferðaraðilum og 

stofnunum. Helstu stuðningsúrræði eru meðal annars, eins og áður hefur komið fram, 

stuðningsfjölskyldur, tilsjón og persónulegur ráðgjafi, auk sérúrræða hjá hverju 

sveitarfélagi fyrir sig.  

5.2.1 Mat á árangri  

Áætlun sem gerð hefur verið í málinu er ætlað að standa í ákveðinn tíma og þegar sá tími 

fer að renna út er kallað eftir gögnum frá meðferðaraðilum og öðrum stofnunum, sem 

hafa verið í samvinnu um málið. Einnig er matið byggt á munnlegum upplýsingum frá 

foreldrum og barni í viðtali hjá barnaverndarstarfsmanni. Aðrar rannsóknir hafa gefið 

vísbendingar um svipaðar niðurstöður (Anni G. Haugen, 2012; Thomas o.fl., 2014). 

Viðmælendur tiltóku að erfitt væri að meta árangur án matstækja. Það sem þeir 

studdust við voru sjáanlegar breytingar á aðstæðum fjölskyldunnar. Sérstaklega var getið 

um þegar tilsjónaraðili væri búinn að vera til stuðnings á heimili þá væri ekki endilega 

skrifleg skýrsla frá tilsjónaraðilanum, heldur upplýsingar fengnar á fundi með 

barnaverndarstarfsmanni, tilsjónaraðila málsins og stundum foreldri og saman tækju 

þessir aðilar ákvörðun byggða á huglægu mati.  Í rannsókn Margrétar Þórarinsdóttir 

(2012) kom fram að í 41% tilfella voru það barnaverndarstarfsmaður og tiljónaraðili sem 

sátu endurmatsfundi og í 65% tilfella sátu  foreldrar lokafundi, ásamt tilsjónaraðila og 
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barnaverndarstarfsmanni. Önnur merki sem barnaverndarstarfsmenn tóku fram sem 

gæfu til kynna að úrræðið hafi skilað árangri var til dæmis færri tilkynningar um 

lögregluafskipti, fólk hafði staðist vímuefnapróf ef um neysluvanda var að ræða. Þættir 

sem gáfu til kynna að úrræði hefðu ekki virkað voru miklar afboðanir í meðferðarúrræði 

og fólk var ekki heima þegar til dæmis persónulegur ráðgjafi eða tilsjólaðaraðili kom á 

staðinn. Einnig var kallað eftir  mati viðeigandi meðferðaraðila um hvort úrræðið hefði 

skilað tilætluðum árangri. Til að meta hvort starf persónulegs ráðgjafa skilaði árangri fyrir 

barnið var það helst metið í viðtali við barnið og það virtist hafa áhrif hvernig því líkaði 

viðkomandi aðili. Í rannsókn Kristrúnar Kristjánsdóttur (2013) kom fram að störfum 

persónulegs ráðgjafa lauk í þrem málum að ósk barnsins. Einnig mátti greina úr 

niðurstöðum að flestar fjölskyldur voru ánægðar með störf persónulegs ráðgjafa. 

Rannsakandi spurði ekki  nánar útí árangur af starfi hjá stuðningsfjölskyldna en það kom 

fram í niðurstöðum að það væri erfitt að fá stuðningsfjölskyldur og þörf fyrir starf þeirra.  

Í rannsókn Önnu Ingibjargar Opp (2012) á stuðningsfjölskyldum í Reykjavík,  kom fram að 

hjá barnavernd var þetta úrræði aldrei fyrsta úrræði. Umræður í viðtölunum snérust að 

miklu leiti um vægari úrræði sem væri hægt að beita inná heimili barnsins, má það vera 

ein skýring á að ekki var spurt nánar um þetta stuðningsúrræði. 

5.2.2 Tilfinning starfsmanna 

Nokkrar ástæður voru nefndar fyrir slakri virkni stuðningsúrræða að mati 

barnaverndarstarfsmanna. Nefndu þeir oftast að erfitt væri að fá fólk til að starfa í þessum 

úrræðum og fólk stæði oft stutt við í til dæmis sem persónulegur ráðgjafi eða 

tilsjónaraðili.  Barnaverndarstarfsmenn nefndu í þessu sambandi að forsendurnar fyrir því 

að stuðningsúrræðið skili árangri væri að mynda traust og til þess þurfa að vera einhver 

regluleg samskipti, það taki tíma að mynda traust. Þegar nýr og nýr aðili tækt til starfa í 

sama máli væru litlar líkur  á að hægt sé að mynda traust hjá skjólstæðingi.  

Samkvæmt Holland (2004), Anni G. Haugen (2008) og  Thompson (2009) er traust  í 

samskiptum, hvort sem það er á milli barnaverndarstarfsmanns og skjólstæðings eða 

þeirra sem vinna sem stuðningsaðilar inn á heimili skjólstæðings, veigamikið atriði í  

árangri barnaverndarmála.  
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5.2.3 Starfsumhverfi, stjórnvald og lagaumhverfi  

Þættir eins og stjórnun og menning stofnunar, lög og reglugerðir og rannsóknir hafa 

einnig áhrif á vinnslu málsins (Anni G. Haugen, 2008; Thomson, 2010; Keddell, 2014). 

Barnaverndarstarfsmenn þurfa að geta myndað skýra mynd af því hvernig markmið, 

menning og stefna stofnunnar spilar saman að uppbygginu og skilvirkni á störfum innan 

hennar. Störf þeirra þurfa einnig að samræmast pólitískri stefnu og þeir þurfa að standa 

undir athygli fjölmiðla því ákvarðanir þeirra eru að stórum hluta stjórnvaldsákvarðanir 

(Caulshed, o.fl., 2006; Yan, 2008; Thomson, 2010; Unnur V. Ingólfsdóttir, 2010). 

Viðmælendur upplifðu almennt álag í starfi sínu og þeim bar einnig saman um að 

málin væri orðin flóknari og erfiðari. Einnig væri mikill fjöldi mála á hvern starfsmann 

viðvarandi. Barnaverndarstarfsmenn töluðu um að með aukinni kröfu um faglegri  

vinnubrögð og skýrari verklagsreglur færi meiri tími í skriffinnsku en samskipti við 

skjólstæðinga. Það kom einnig fram hjá viðmælendum að þeir höfðu almennt ekki tíma 

til lesturs rannsókna á vinnutíma. Það er í samræmi við rannsókn Anniar G. Haugen 

(2008). 

Barnaverndarstarfsmenn töldu aðrar stofnanir ekki sinna sínu hlutverki, sökum þess 

hve erfitt væri að fá þjónustu hjá þeim. Einn barnaverndarstarfsmaður hafði áhyggjur af 

löngum biðlista barna hjá Þroska-og hegðunarstöðinni og því að börn ættu ekki rétt á 

þjónustu fyrir en þau væru komin með ákveðna greiningu.  Þetta  hefði mikil áhrif á 

þjónustu við  börn sem ættu við fjölþættan vanda að glíma. Við breytingu á 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 árið 2011 var Barnaverndarstofu veitt heimild til að  reka 

sérhæfð úrræði fyrir börn, sem eiga við fjölþættan vanda að etja. Það virðist sem þau 

úrræði séu ekki til staðar eða nýtist ekki börnum með fjölþættan vanda. 

Barnaverndarstarfsmenn töluðu um mikið úrræðaleysi gagnvart mikið veikum unglingum 

með fjölþættan vanda og upplifðu að hver stofnun vísaði á aðra og barnaverndin sæti 

uppi með vandann og gæti lítið gert.  
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6 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa ákveðnar vísbendingar um að töluvert úrræðaleysi 

sé til staðar sökum langra biðlista á úrræðum fyrir skjólstæðinga barnaverndar.  Það kom 

rannsakanda á óvart að ekki virðist vera vel staðið að úræðum fyrir börn með fjölþættan 

vanda sem þurfa að nýta þjónustu barnaverndar. Barnaverndarstarfsmenn töluðu um 

úrræðaleysi í þessari þjónustu. Það virtist líka vera ákveðin hefð í barnavernd að vísa í 

ákveðin úrræði, eins og tilsjón og persónulega ráðgjafa, en vegna biðlista í þau úrræði 

komust þau oft ekki til framkvæmda. Það má greina í niðurstöðum ákveðna tilhneigingu 

barnaverndarstarfsmanna til  að  halda áfram með úrræði til reyna að bjarga málum, þó 

að úrræði virki ekki og lítið gerist í málunum.  Barnaverndarstarfsmenn upplifðu álag og 

mikinn málafjölda sem þeir þurftu að kljást við dags daglega. Það gæti valdið ákveðinni 

pressu til að taka ákvörðun sem fyrst áður en búið er að meta allar upplýsingar. 

Barnaverndarstarfsmenn virtust ekki líta á viðtöl um ráðleggingar sem úrræði heldur 

bara sem hluta af starfinu og sögðust ekki hafa tíma til að veita regluleg viðtöl. Þetta væru 

bara viðtöl til að kanna aðstæður og þar væru gefin ráð um uppeldi í leiðinni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar vekja upp spurningar um það hvort ekki þurfi að skoða 

betur þau úrræði sem sveitarfélögin hafa yfir að ráða. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að 

úrræði eins og tilsjón og persónulegur ráðgjafi væru frekar ómarkviss úrræði og hefðu 

ekki neina sérstaka verkþætti, sem gætu hjálpað til við mat eftir ákveðinn tíma. Það virtist 

einnig vera að þau hefðu engan sérstakan tímaramma. Það mætti skoða nánar hversu 

mikið er vísað í þau stuðningsúrræði  sem niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að kæmu 

ekki til framkvæmda eins tilsjón eða  persónulegan ráðgjafa. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til að það sé nokkuð oft vísað í þessi stuðningsúrræði samhliða 

öðrum úrræðum.  

Vísbendingar voru um að  þátttaka foreldra og barna hafi ekki aukist í ferli máls, þrátt 

fyrir að skýrar hafi verið kveðið á um það í barnaverndarlögum að virkja eigi börn betur 

með því að fella aldursmörk barna úr gildi með breytingum á  lögunum árið 2011. Það 

væri fróðlegt að skoða það betur.  
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Barnaverndarstarfsmenn bundu vonir við innleiðingu á matstækinu ESTER og höfðu 

trú á að það gæti hjálpað þeim við mat á þörfum barna með tilliti til verndandi þátta og 

áhættuþátta. Þeir vonuðust til að það gæti auðveldað þeim matið á úrræðunum. Það væri 

fróðlegt að rannsaka hvaða breytingum þetta matstæki skilar. 

Það vekur athygli að fyrir börn með fjölþættan vanda virðast ekki vera til neitt sérhæft 

úrræði sem tekur á öllum þáttum, en árið 2011 var Barnaverndarstofu veitt heimild til að 

reka slíkt úrræði með breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þetta er áhugavert 

rannsóknarefni en hins vegar er spurning hvort þessi börn og foreldrar þeirra geti beðið 

öllu lengur eftir þjónustu. Einn viðmælandi benti á langan biðlista hjá Þroska-og 

hegðunarstöðinni sem tefði fyrir því að börn fengju ákveðnar greiningar. Ekki fengist 

þjónusta fyrr en greiningin væri komin. Það er vert að skoða hvort ekki væri hægt að meta 

það hjá fleiri aðilum en einni stofnun.  

Barnaverndarstarf stendur frammi fyrir fjölmörgum þáttum sem þarf að taka til 

endurskoðunar. Miklu skiptir að barnaverndarstarfsmenn finni stuðning og skilning frá 

yfirvöldum. Það kom fram í niðurstöðum að forsenda þess að árangur náist við beitingu 

úrræða er samvinna við foreldra og börn. Grundvöllur samvinnu er sá að hægt sé að skapa 

traust og það tekur tíma og þarf að skapa svigrúm fyrir það.  

   

 

 

 

 

  

 

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 

 

 



93 

 





95 

Heimildaskrá 

ANAO. (2009) Innovation in the Public Sector: Enabling Better Performance, Driving New 
Directons. Sótt af http://www.anao.gov.au/bpg-innovation/pdf/BPG-Innovation.pdf 

Anna Ingibjörg Opp. (2012). Stuðningsfjölskyldur í Reykjavík. Umfang, markmið, 
framkvæmd og málalok (Óbirt MA-ritgerð). Félagsráðgjafardeild, Háskóla Íslands, 
Reykjavík. Sótt af 
http://skemman.is/en/stream/get/1946/10428/25968/1/Anna_Ingibj%C3%B6rg_Op
p_LOKAritger%C3%B0.pdf 

 Anni G. Haugen. (2004). Beiting úrræða í barnaverndarmálum, mörkin milli stuðnings 
og þvingunar og ákvörðunarferlið: Hlutur Íslands í norrænni samanburðarrannsókn. 
Ritröð 1. Reykjavík: Barnaverndarstofa. 

Anni G. Haugen. (2008). Barnaverndarstarfsmenn, kröfur og menntun. Í Gunnar Þór 
Jóhannesson og Helga Björnsdóttir (ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum IX. 
Reykjavík: Félagsvísindastofnun. 

Anni G. Haugen. (2011). Er barnaverndinni treystandi? Tímarit félagsráðgjafa, 5(1), 34-
38. 

Anni G. Haugen. (2012). „Það kemur alveg nýtt look á fólk“. Rannsókn á gerð áætlana 
um meðferð máls í barnaverndarstarfi. Reykjavík: Rannsóknarstofnun í barna og 
fjölskylduvernd. 

Anni G. Haugen. (2014). Stuðningsúrræði sveitarfélaga í barnavernd. (Óbirt skýrsla). 
Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild. 

Barnaverndarlög nr. 80/2002. 

Barnaverndarstofa. (e.d.a). Hlutverk Barnaverndarstofu. Barnalög kveða á um hlutverk 
Barnaverndarstofu. Sótt af http://www.bvs.is/barnaverndastofa/hlutverk/ 

Barnaverndarstofa. (e.d.b). Barnaverndarnefndir. Listi yfir barnaverndarnefndir. Sótt af 
http://www.bvs.is/almenningur/barnaverndarnefndir/ 

Barnaverndarstofa. (e.d.c). Úrræði Barnaverndarstofu. Sótt af 
http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-barnaverndarstofu/ 

Barnaverndarstofa. (e.d.d). PMTO – foreldrafærni. PMTO stendur fyrir Parent 
Management Training – Oregon aðferð. Sótt af http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-
barnaverndarstofu/pmto---foreldrafaerni/ 

Barnaverndarstofa. (2015). Samanburður á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda og 
fjölda umsókna um þjónustu til Barnverndarstofu fyrstu sex mánuði áranna 2014 og 

http://skemman.is/en/stream/get/1946/10428/25968/1/Anna_Ingibj%C3%B6rg_Opp_LOKAritger%C3%B0.pdf
http://skemman.is/en/stream/get/1946/10428/25968/1/Anna_Ingibj%C3%B6rg_Opp_LOKAritger%C3%B0.pdf
http://www.bvs.is/barnaverndastofa/hlutverk/
http://www.bvs.is/almenningur/barnaverndarnefndir/
http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-barnaverndarstofu/
http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-barnaverndarstofu/pmto---foreldrafaerni/
http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-barnaverndarstofu/pmto---foreldrafaerni/


96 

2015. Sótt af http://www.bvs.is/media/frettir/Skyrsla-um-samanburd-fyrstu-sex-
manudi-aranna-2014-og-2015.pdf 

Barnett, O. W., Miller-Perrin, C. L. og Perrin, R. D. (2011). Family Violence Across the 
Lifespan (3. útgáfa). Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc. 

Bartelink, C., Van Yperen, I. J., Berge, L., Kwaadsteniet, C. L. og  Witteman, M. (2014). 
Agreement on child maltreatment decisions: an nonrandomized study on effects of 
structured decison-making. Child Youth Care Forum, 43, 639-654.  

Beckett, C. og Taylor, H. (2010). Human Growth and Development (2. útgáfa). Cornwall: 
TJ International Padstow. 

Bettmann, E. J. og Friedman, D. D. (2010). Preface to the special issue on child and 
adolescent attachment. Journal of  Clinical Social Work Journal, 38(1), 1–3. doi: 
10.1007/s10615-009-0255-8 

Cambell Collabortion. (e.d.). The Monograph Series. Campell Systematic Review. Sótt af 
http://www.campbellcollaboration.org/lib/?go=monograph 

Coulshed, V. og Mullender, A. (2006). Management in social work (3. útgáfa). 
Hampshire: Palgrave Macmillan.  

Crea, M. T. (2010). Balanced Decision Making in Child Welfare: Structured Processes 
Informed by Multiple Perspectives. Administration in Social Work, 34(2), 196–212. 
DOI: 10.1080/03643101003609529 

Creswell, J. W. (2003). Reasearch Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Appproaches (2. útgáfa). Thousand Oaks, CA: Sage Publication Inc. 

Dybicz, P. (2012). The Ethic of Care: Recapturing Social Work‘s First Voice. The Journal of 
Social Work 57 (3) 271-279. 

Erla Björg Sigurðardóttir. (2010). Stefnumótun í félagsþjónustu byggð á sannreyndri 
þekkingu. Tímarit félagsráðgjafa 4(1), 5-12. 

Esterberg, K. G. (2002). Qualitative Methods in Social Research. Boston: McGraw-Hill. 

Félagsráðgjafafélag Íslands. (e.d.). Siðareglur íslenskra félagsráðgjafa. Sótt af 
http://www.felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_felagsradgjafa/ 

Gibbs, L. og Gambrill, E. (2002). Evidence – Based Practice: Counterarguments to 
Objections. Research on Social Work Practice, 12(3), 452- 476. DOI: 
10.1177/1049731502012003007 

Gillingham, P. (2011). Decision-making tools and the development of expertise in child 
protection practitioners: are we just breeding workers who are good at ticking 
boxes’? Child & Family, Social work, 16(4), 412-421. DOI: 10.1111/j.1365-
2206.2011.00756.x 

http://www.bvs.is/media/frettir/Skyrsla-um-samanburd-fyrstu-sex-manudi-aranna-2014-og-2015.pdf
http://www.bvs.is/media/frettir/Skyrsla-um-samanburd-fyrstu-sex-manudi-aranna-2014-og-2015.pdf
http://www.campbellcollaboration.org/lib/?go=monograph


97 

Halla Dröfn Jónsdóttir. (2014). Stuðningsúrræði starfsmanna barnaverndarnefnda 
„Þetta er í raun það sem alltaf hefur verið gert“. (Óbirt MA-ritgerð). 
Félagsráðgjafardeild,  Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Halldór S. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Hervör Alma Árnadóttir og Sólveig Ása 
Árnadóttir. (2012). Viðhorf gagnreyndra aðferða. Forprófun íslenskrar útgáfu EBPAS. 
Í Sveinn Eggertsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum XIII. Reykjavík:  

Háskóli Íslands (e.d.). Félagsráðgjöf. Framhaldsnám. Sótt af 
http://www.hi.is/felagsradgjafardeild/framhaldsnam 

Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 137–153). Akureyri: 
Ásprent Stíll ehf. 

Holland, S. (2004). Child and Family Assessment in Social Work Practice. London: Sage 
Publications. 

Hughes, M. og Wearing, M. (2007). Organisations and Management in Social Work. 
London: SAGE Publication Ltd.  

Innanríkisráðuneytið. (2014). Fjöldi sveitarfélaga. Sótt af 
http://www.kosning.is/sveitarstjornarkosningar-2014/frettir-2014/nr/8663 

Johnstone, M. og  Feeney J. A. (2015). Individual differences in responses to workplace 
stress: the contribution of attachment theory. Journal of Applied Social Psychology, 
45(7), 412–424. DOI: 10.1111/jasp.12308 

Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir í eigindlegum 
rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna 
(bls. 129-136). Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

Keddell. E. (2014). Current debates on variability in child welfare decision-making: a 
selected literature review. Journal of Social Sciences, 3, 916-940.  

Kristrún Kristjánsdóttir. (2013). Persónulegur ráðgjafi í barnaverndarmálum. Notkun, 
framkvæmd og markmið. (Óbirt MA-ritgerð). Félagsráðgjafardeild,  Háskóli Íslands, 
Reykjavík. Sótt af 
http://skemman.is/stream/get/1946/17222/40229/1/Kristr%C3%BAn_Kristj%C3%A1
nsd%C3%B3ttir_lokayfirfer%C3%B0_KK.pdf 

Kvale, S. (1996). InterViews: An introduction to qualitative research interviewing. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.   

Larsen, E. (2011), Help or formality? Children's experiences of participation in home-
based child welfare cases: A Norwegian example. Nordic Social Work Research, 1(1), 
43-60, DOI: 10.1080/2156857X.2011.562033 

 

http://www.kosning.is/sveitarstjornarkosningar-2014/frettir-2014/nr/8663
http://skemman.is/stream/get/1946/17222/40229/1/Kristr%C3%BAn_Kristj%C3%A1nsd%C3%B3ttir_lokayfirfer%C3%B0_KK.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/17222/40229/1/Kristr%C3%BAn_Kristj%C3%A1nsd%C3%B3ttir_lokayfirfer%C3%B0_KK.pdf


98 

Loftur Guttormsson. (1995). Viðhorf til barna í sögulegu ljósi. Í Kristín Jónasdóttir 
(ritstjóri), Mannréttindi barna. Ritröð barnaheilla I (bls. 19-24). Reykjavík: Barnaheill. 

Lög um barnavernd nr. 29/1947.   

Lög um barnavernd nr. 43/1932.  

Lög um breytingar á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með síðari breytingum, lög nr. 
80/2011.  

Lög um breytingu á lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992, lög nr. 22/1995. 

Lög um breytingu á lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992, sbr. lög nr. 
22/1995, lög nr. 160/1998.  

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.  

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns nr. 19/2013.  

Lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966.   

Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992. 

Mallon, B. (2011). Working with Bereaved Children and Young People. London: SAGE 
Publications Ltd. 

Margrét Þórarinsdóttir. (2012). Tilsjón, tilgangur og markmið í barnaverndarstarfi. 
(Óbirt MA-ritgerð). Félagsráðgjafardeild, Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af 
http://skemman.is/stream/get/1946/10359/25765/1/MA_ritger%C3%B0_PDF-
skjal.pdf 

María Gunnarsdóttir. (2011). Stuðningsúrræðið tilsjón í barnaverndarmálum. (Óbirt MA-
ritgerð). Félagsráðgjafardeild, Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af 
http://skemman.is/stream/get/1946/9937/24876/1/MA-ritger%C3%B0_2011.pdf 

Marsh, P., Fisher, M., Mathers, N. og Fish, S. (2005). Developing the evidence base for 
social work and social care practice: Using knowledge in social care. Report 10. Sicial 
Care Institute for Excellence. London: Goldings House. 

Matscheck, D. og Lotta Berg Eklundh., L. B. (2014): Does BBIC make a difference? 
Structured assessment of child protection and support. Nordic Social Work Research, 
5(3), 193-2011. DOI: 10.1080/2156857X.2014.986749 

Mikulincer, M. og Shaver, R. P. (2011). An Attachement Perspective on Bereavement. Í 
M. S. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut og W. Stroebe (ritstjórar), Handbook of 
Bereavement Research and Practice. Advances in Theory and Intervention (bls. 87-
112). Washington: American Psychological Association. 

Milner, J. og O‘Byrne, P. (2009). Assessment in Social Work (3. útgáfa). Hampshire: 
Macmillan Publishers Limited. 

http://skemman.is/stream/get/1946/10359/25765/1/MA_ritger%C3%B0_PDF-skjal.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/10359/25765/1/MA_ritger%C3%B0_PDF-skjal.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/9937/24876/1/MA-ritger%C3%B0_2011.pdf


99 

Mintzberg, H. (1993). Structure in Fives: Designing Effective Organizatons. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice. Hall.  

Mullen, E. J. og Streiner, D. L. (2004). The Evidence For and Against Evidence-Based 
Practice. Brief Treatment and Crisis Intervention, 4(2), 111-121. DOI: 10.1093/brief-
treatment/mhh009 

Munro, E. (2011). Effective Child Protection. London: SAGE Publication Ltd. 

Natale, R., Schott, S. H., Camejo, S. T., Hernandez, M. og Sellas-Lamberty, O. (2012). 
Cherish the family: A program model of strengths and attachment in reunifying 
substance-abusing mothers with their children. Child welfare, 90(5), 73–95. 

Neuman, W. L. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 
Approaches. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.  

Nichols, M. P. (2014). Family Therapy: Concepts and Methods (10. útgáfa). Boston: 
Pearson. 

Ólöf Skaftadóttir og Viktoría Hermannsdóttir. (2015, 16. október). Föstudagsviðtalið: 
Okkur er reglulega hótað. Fréttablaðið. Sótt af  
http://www.visir.is/fostudagsvidtalid--okkur-er-reglulega-
hotad/article/2015151019237 

Rainey, H. G. (2003). Understanding and Managing Public Organizations. San Francisco: 
Jossey-Bass Inc. 

Reglugerð um úrræði á vegum sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 
652/2004. 

Sadock, B. J. og Sadock, V. A. (2014). Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: 
Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry (11. útgáfa). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013a). Notkun rannsókna í kenningarsmíði: Áhersla á 
kenningarsamþættingu. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði 
rannsókna (bls. 537-558). Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013b). Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 239–249). Akureyri: 
Ásprent Stíll ehf. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013c). Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 281–297). Akureyri: 
Ásprent Stíll ehf.  

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 
megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 
Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 211-227). Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

http://www.visir.is/fostudagsvidtalid--okkur-er-reglulega-hotad/article/2015151019237
http://www.visir.is/fostudagsvidtalid--okkur-er-reglulega-hotad/article/2015151019237


100 

Sigrún Júlíusdóttir, Gísli Árni Eggertsson og Guðrún Reykdal. (2004). Gæðamat í 
félagsvísindum – sjónarhorn félagsráðgjafar. Sálfræðitímaritið, 9, 111-125. 

Sigrún Júlíusdóttir. (2006). Félagsráðgjöf í Heilbrigðisþjónustu – Eitt sérfræðisviða. Í 
Sigrún Júlíusdóttir og Halldór Sig. Guðmundsson (Ritstj.), Heilbrigði og heildarsýn. 
Félagsráðgjöf í heilbrigðisþjónustu (bls. 33-48). Reykjavík: Háskólaútgáfan og RBF. 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. (2006). Frá starfi til stefnu: Er stefna í heilbrigðismálum 
afrakstur af faglegri stefnumörkun eða pólitískri stefnumörkun ?  Í Sigrún Júlíusdóttir 
og Halldór Sig. Guðmundsson (ritstjórar), Heilbrigði og heildarsýn. Félagsráðgjöf í 
heilbrigðisþjónustu (bls. 62-77). Reykjavík : Háskólaútgáfan og RBF. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir. Í 
Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229–237). 
Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

Social Care Institute for Excellence (SCIE). (e.d.) About SCIE. Sótt af 
http://www.scie.org.uk/about/index.asp 

Steinunn Bergmann. (2015). Handbók. Endurskoðuð 2015. Reykjavík: 
Barnaverndarstofa. (Upphaflega gefin út 2006). Sótt af 
http://www.bvs.is/files/file561.pdf 

Sæunn Kjartansdóttir. (e.d.). Tengslakenning John Bowlby. Sótt af 
http://www.fyrstutengsl.is/media/PDF/Tengslakenning_John_Bowlbyx.pdf 

Taylor, J. S. og Bogdan, R. (1998). Introduction to Qualitative Research Methods (3. 
útgáfa). New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Thomas, R., Zimmer-Gembeck, M. O. og Chaffin, M. (2014). Practitioners‘ views and use 
of evidence-based treatment: positive attitudes but missed opportunities in 
children‘s services. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health 
Services Research, 41(3), 368-378. DOI: 10.1007/s10488-013-0471-y 

Thompson, N. (2010) Theorzing Social Work Practice. Hampshire: Macmillan Publishers 
Limited. 

Thyer, B, A. og Pignotti, M. (2011). Evidence - Based Practices Do Not Exist. Clinical 
Social Work Journal, 39(4), 328-333. DOI: 10.1007/s10615-011-0358-x 

UNICEF. (1992). Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Barnasáttmálinn, heildartexti. Sótt 
af https://www.unicef.is/barnasattmali-sameinudu-thjodanna 

Unnur Valgerður Ingólfsdóttir. (2008). Félagsþjónusta á Íslandi á tímum breytinga: 
Tilviksathugun á áhrifum lagabreytinga á störf og starfsumhverfi starfsmanna 
félagsþjónustunnar, árin 1991-2005. (Óbirt MA-ritgerð). Félagsráðgjafardeild, 
Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Unnur Valgerður Ingólfsdóttir. (2010). Félagráðgjöf í félagsþjónustu sveitarfélaga. 
Tímarit félagsráðgjafa 4(1), 13-20.  

http://www.scie.org.uk/about/index.asp
http://www.bvs.is/files/file561.pdf
http://www.fyrstutengsl.is/media/PDF/Tengslakenning_John_Bowlbyx.pdf
https://www.unicef.is/barnasattmali-sameinudu-thjodanna


101 

Velferðarráðuneytið. (e.d.). Almennar upplýsingar um barnaverndarmál. Sótt af 
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/barnaverndarmal/almennt/ 

Wike, T. L., Bledsoe, S. E., Manuel, J.I., Despard, M., Johnson, L. V., Bellamy, J. L. og 
Farrell-Killian, C. (2014). Evidence – Based Practice in Social Work: Challenges and 
Opportunities for Clinicians and Organizations. Clinical Social Work Journal, 42(2), 
161-170. Doi: 10.1007/s10615-014-0492-3 

Yan, C. M. (2008). Exploring cultural tensions in cross-cultural social work practice. 
Journal of Social Work, 53, 317-328. 

Þingskjal 156. (1932). Frumvarp til laga um barnavernd. Alþingistíðindi A-deild, 45, 397-
409. 

Þingskjal 162. (1946). Frumvarp til laga um vernd barna og ungmenna. Alþingistíðindi A-
deild, 66, 319-331. 

Þingskjal 393. (1965-1966). Frumvarp til laga um vernd barna og ungmenna. 
Alþingistíðindi A-deild, 171. Sótt af http://www.althingi.is/altext/86/s/pdf/0393.pdf 

Þingskjal 403. (2001-2002). Frumvarp til barnaverndarlaga. Alþingistíðindi A-deild. 318. 
Sótt af http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html 

Þingskjal 57 (2010-2011). Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, með 
síðari breytingum. Alþingistíðindi A-deild. Sótt af 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0057.html 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/barnaverndarmal/almennt/
http://www.althingi.is/altext/86/s/pdf/0393.pdf
http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html
http://www.althingi.is/altext/139/s/0057.html




103 

Viðauki 1  Kynningarbréf til þátttakenda um rannsóknina 

 

Ágæti viðtakandi  

Inga Dóra heiti ég og er í MA-námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Lokaverkefni mitt mun fjalla um Hvaða ástæður liggja að baki ákvörðunar 

barnaverndarstarfsmanna við val á ákveðnum stuðningsúrræðum. Leiðbeinandi og 

ábyrgðaraðili er Unnur V. Ingólfsdóttir aðjúnkt við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og 

félagsmálastjóri í Mosfellsbæ. Rannsóknin byggir á megindlegu gangasafni Anniar G. 

Haugen  um stuðningsúrræði árið 2013.  

Í rannsókninni verður skoðað hvað liggur að baki ákvörðunar starfsmanna við val á 

ákveðnum úrræðum hvernig þau eru túlkuð, hverju þau skili og hvernig þau eru 

framkvæmd. Niðurstöðurnar gætu nýst til að varpa ljósi á vinnulag 

barnaverndarstarfsmanna við mat þeirra á  eðli mála og ákvörðunar um úrræði. Í dag er 

ekki fyrir hendi árangursmat á þeim úrræðum sem eru til staðar. Ekki hefur verið 

rannsakað áður hérlendis hvað liggur að baki ákvörðunar barnaverndarstarfsmanna við 

val á úrræðum. Gildi rannsóknarinnar er því bæði fræðilegt og hagnýtt en niðurstöðurnar 

geta bæði nýst vel í barnaverndarstarfi og stefnumótun í málaflokknum.  

Rannsóknin verður eigindleg en með bréfi þessu er ég að leita að viðmælendum sem 

hafa unnið í barnavernd í að minnsta kosti eitt ár og tóku þátt í rannsókn Anniar G. Haugen 

á stuðningsúrræðum í barnavernd sem framkvæmd var gerð haustið 2013. Rannsakandi 

mun hafa samband við fimm barnaverndarnefndir og óska eftir þátttöku ýmist eins eða 

tveggja barnaverndarstarfsmanna í samræmi við stærð viðkomandi þjónustusvæðis.  

Rannsóknin byggist á viðtölum þar sem eitt viðtal er tekið við hvern þátttakanda og 

mun viðtalið taka um eina klukkustund. Viðtölin verða hljóðrituð og framhaldinu afrituð. 

Stefnt er að því að taka viðtölin í september en  áætluð lok ritgerðar eru 24. nóvember 

2015. Undirrituð óskar hér með eftir þátttöku  tveggja til þriggja starfsmanna 

barnaverndarnefndar í viðkomandi sveitarfélagi sem uppfylla þau skilyrði að hafa tekið 

þátt í rannsókn Anniar árið 2013 og hafa unnið í barnavernd lengur en í eitt ár. Rannsóknin 
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hefur verið tilkynnt til persónuverndar og öllum kröfum um trúnað og nafnleynd verður 

fylgt. Framlag þátttakenda er forsenda þess að unnt sé að framkvæma rannsóknina en 

þátttakendum er þó frjálst að hætta eða hafna þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem 

er, án frekari útskýringa. Hægt er að hafa samband við mig eða ábyrgðaraðila 

rannsóknarinnar ef frekari upplýsinga er óskað.   

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar: Unnur V. Ingólfsdóttir  félagsráðgjafi og 

aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Aðsetur: Oddi v/Sæmundargötu  

Netfang:  

Sími:  

Rannsakandi: Inga Dóra Jónsdóttir mastersnemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, 

MA-nám til starfsréttinda.  

Netfang: idj4@hi.is  

Sími: 
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Viðauki 2  Eyðublað fyrir upplýst samþykki þátttakenda 

Upplýst samþykki  

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn MA-nema í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Stuðningsúrræði barnaverndarnefnda.  

Ágæti þátttakandi  

Í rannsókninni verður skoðað  hvað liggur að baki ákvörðunar starfsmanna við val á 

stuðningsúrræðum við vinnslu mála sem unnin eru skv. barnaverndarlögum nr. 80/2002. 

Skoðað verður hvernig þeir túlka þau úrræði sem þeir beita, hverju þau skili og hvernig 

þau eru framkvæmd. Niðurstöðurnar gætu nýst til að varpa ljósi á vinnulag starfsmanna 

við mat þeirra á  eðli mála og ákvörðun um úrræði. Í dag er ekki fyrir hendi árangursmat 

á þeim úrræðum sem eru til staðar.  Ekki hefur verið rannsakað áður hérlendis hvað liggur 

að baki ákvörðunar starfsmanna við val á úrræðum. Gildi rannsóknarinnar er því bæði 

fræðilegt og hagnýtt en niðurstöðurnar geta bæði nýst vel í barnaverndarstarfi og 

stefnumótun í málaflokknum.  

Við framkvæm rannsóknarinnar verður beitt eigindlegum aðferðum. Óskað er eftir 

þátttöku starfsmanna en með bréfi þessu er ég að leita að viðmælendum sem hafa 

reynslu af eða hafa unnið í barnaverndarstarfi í að minnsta kosti eitt ár og voru 

þátttakendur í rannsókn Anniar G. Haugen árið 2013. Rannsakandi mun hafa samband við 

sex barnaverndarnefndir og óska eftir þátttöku ýmist eins eða tveggja 

barnaverndarstarfsmanna í samræmi við stærð viðkomandi þjónustusvæðis. 

Reikna má með því að rannsakandi eigi um það bil eitt klukkustundar langt viðtal við hvern 

þátttakanda. Viðtölin verða hljóðrituð og í framhaldi af því afrituð svo unnt sé að vinna úr 

gögnunum. Einungis rannsóknaraðili og ábyrgðarmaður munu hafa aðgang að 

viðtölunum fyrir utan aðstoð við afritun gagna. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000. Samkvæmt kröfum persónuverndar verður fyllstu reglum um trúnað og 

nafnleynd fylgt eftir. Öllum persónugreinanlegum upplýsingum verður breytt, m.a. 

nöfnum viðmælenda og staðarheitum. Framlag þátttakenda er forsenda þess að unnt sé 
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að framkvæma rannsóknina en þátttakendum er þó frjálst að hætta eða hafna þátttöku í 

rannsókninni á hvaða stigi sem er, án frekari útskýringa. Ég veiti góðfúslega frekari 

upplýsingar ef þess er óskað.  

Rannsakandi: Inga Dóra Jónsdóttir meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, MA-

nám til starfsréttinda. 

Netfang: .  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í aprílmánuði 2016 á málþingi meistaranema 

í félagsráðgjöf. Ritgerðin verður einnig aðgengileg á Landsbókasafni Íslands en lokaskil 

ritgerðar eru 24. nóvember 2015.  

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar: Unnur V. Ingólfsdóttir félagsráðgjafi og 

aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Aðsetur: Oddi v/Sæmundargötu  

 

Mér hefur verið kynnt eðli og umfang þessarar rannsóknar og ég er samþykk(ur) þátttöku. 

Samþykki þetta er í tvíriti og mun hver þátttakandi halda eftir eintaki.  

 

 

      

Staður og dagsetning 
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Viðauki 3  Drög að viðtalsvísi fyrir viðtöl við þátttakendur 

Forsendur fyrir vali á úrræðum, hvað ræður því hvaða úrræðum er beitt. Hvernig úrræði 

eru túlkuð, hverju þau skila og hvernig þau eru framkvæmd.  

 

Hvar er ákvörðun um úrræði er tekin 

Eftirfarandi spurningar eiga við um ákvörðum um stuðningsúrræði á vegum 

barnaverndarnefndar. Spurt er bæði um þau úrræði sem starfsmaður veitir sjálfur eins 

þau úrræði sem hann vísar annað. 

 

Úrræði; foreldrum leiðbeint með uppeldi og aðbúnað barns, stuðningsviðtöl, 

meðferðarviðtöl, tilsjón, persónulegur ráðgjafi, stuðningsfjölskyldu,  vistun barns utan 

heimilis, sumardvöl,  

 

6. Fyrst langar mig að spyrja þig hvaða menntun þú hefur ? 

7. Hve lengi hefur þú unnið sem starfsmaður barnverndar? 

8. Hvað af þeim úrræðum sem ég nefndi áður eru til staðar í þínu sveitarfélagi? 

9. Hvaða úrræði finnst þér alla jafna nýtast best  ? Hvað síst ?? 

10. Í rannsókn Anniar kom fram að ákvörðun um úrræði var í flestum tilfellum tekin á 

meðferðarfundi. Hvar finnst þér að ákvarðanataka um úrræði fari helst fram í þínu 

starfi. 

11. Hvað ræður því að ákvörðun um úrræði  er tekin ?  

12. Hverjir af aðilum máls taka oftast  þátt í vali á úrræði ? Hverjir sjaldnast ? Hvað 

með aðkomu barna að valinu ? 

 

Val á úrræði 
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Í rannsókn Anniar kom fram að það sem réði  ákvörðun um úrræði væri  tekin  var í flestum 

tilfellum  að móðir var tilbúin að þiggja úrræðið eða í 78,6 %  næst á eftir var niðurstaða 

könnunar 76.2 %.  

 

1. Þegar þú hugsar um mál sem þú hefur unnið hvað hefur þá ráðið því hvaða úrræði 

var valið ? 

2. Hefur verið tekin ákvörðun um úrræði á meðan á könnun máls stendur ? Ef svo er 

hvað ræður því að ekki er beðið niðurstöðu könnunar ? 

3. Hvaða aðferðum beitir þú við val á úrræðum ? 

4. Hvað er það sem þú horfir til þegar þú skoðar  úrræði sem kæmu til greina fyrir 

þinn skjólstæðing ? 

5. Hvaða úrræðum beitir þú helst í þeim málum sem þú hefur unnið ? 

6. Hvernig hefur árangur úrræðanna verið ? 

7. Hvernig metur þú árangur þeirra  úrræða sem þú beitir ? 

8. Hvað er það sem ræður því að eitt úrræði er valið fram yfir annað ? 

 

Hugmyndir starfsmanna um virkni úrræða  

1. Hvernig er upplifun þín af virkni þeirra úrræða sem eru fyrir hendi ? 

2. Hvernig veistu hvort úrræði hefur virkað ? 

3. Ertu með einhver matsblöð í upphafi máls ? 

4. Ertu með matsblöð í endi máls? 

 

 

 

 

 

 


