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Útdráttur	

Á	undanförnum	árum	hefur	forsjársviptingum	í	barnaverndarmálum	fjölgað	hér	á	landi.	

Markmið	þessarar	 rannsóknar	 var	því	 að	 kanna	helstu	 ástæður	 fyrir	 forsjársviptingu	á	

tímabilinu	1.	janúar	2008	til	31.	desember	2015.	Einnig	var	markmiðið	að	kanna	á	hvern	

hátt	 hagsmunir	 barns	 eru	 hafðir	 að	 leiðarljósi	 í	 málsmeðferð	 í	 samræmi	 við	 ákvæði	

barnaverndarlaga	 um	 réttindi	 barns.	 Ekki	 hafa	 áður	 verið	 gerðar	 rannsóknir	 á	 slíku	

viðfangsefni	hér	á	landi.	Rannsóknin	hefur	því	hagnýtt	gildi	sem	getur	opnað	á	umræðu	

um	 aðstæður	 og	 málefni	 barna	 í	 forsjársviptingarmálum.	 Með	 auknum	 skilningi	 og	

umræðum	 er	 hægt	 að	 leggja	 grunn	 að	 tillögum	 til	 úrbóta	 sem	 stuðlar	 að	 minni	

tilfinningalegum	skaða	sem	barn	verður	 fyrir	 í	 langri	málsmeðferð.	Aukinn	skilningur	á	

áhrifum	forsjársviptingar	á	börn	gæti	hjálpað	fagfólki	að	vinna	með	slíkar	aðstæður.	Við	

gerð	 rannsóknarinnar	 var	 notast	 við	 eigindlega	 innihaldsgreiningu	 þar	 sem	

innihaldsgreindir	 voru	 allir	 birtir	 Héraðs-	 og	 Hæstaréttardómar	 í	 forsjársviptingum	 í	

barnaverndarmálum	 á	 tímabilinu	 1.	 janúar	 2008	 til	 31.	 desember	 2015.	 Niðurstöður	

sýna	 fram	 á	 að	 helstu	 ástæður	 fyrir	 forsjársviptingu	 á	 tímabilinu	 sem	 rannsakandi	

skoðaði	voru	áfengis-	eða	vímuefnaneyslu	foreldra	eða	í	40,7%	tilfella.	Málsmeðferð	frá	

upphafi	 barnaverndarmáls	 til	 forsjársviptingar	 getur	 oft	 tekið	 langan	 tíma	 en	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 að	meðaltími	málsmeðferða	 var	 fjögur	 ár.	

Niðurstöður	 sýndu	 að	 hagsmunir	 barna	 voru	 hafðir	 að	 leiðarljósi	 við	 málsmeðferð	

varðandi	forsjársviptingu	þótt	ekki	bæri	mikið	á	þátttöku	þeirra,	en	einungis	tíu	börn	af	

38	fengu	talsmann	samkvæmt	gögnum	rannsakanda.	Með	tilkomu	barnaverndarlaga	nr.	

80/2002	 og	 samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	 má	 samt	 greina	 að	

þátttaka	barna	hefur	aukist	á	undanförnum	árum	í	málum	sem	þau	varða.		

	

Lykilorð:	Forsjársvipting,	barnavernd,	þátttaka,	hagsmunir,	vernd.	
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Abstract	

In	recent	years	the	number	of	custody	suspensions	 in	childcare	cases	has	 increased	 in	

Iceland.	The	aim	of	this	study	was	to	explore	the	grounds	for	such	suspensions	during	

the	period	from	January	1st	2008	until	December	31st	2015.		An	additional	aim	was	to	

examine	 in	 what	 manner	 the	 interest	 and	 rights	 of	 the	 child,	 as	 expressed	 in	 child	

protection	 laws,	were	observed	 in	 this	 process.	No	 study	 to	date	has	 focused	on	 this	

process	here	in	Iceland.	The	practical	value	of	this	study	is	therefore	obvious	and	it	can	

aid	 in	 the	 discussion	 and	 help	 us	 to	 better	 understand	 the	 situation	 of	 children	

subjected	to	this	process.	A	better	understanding	and	a	more	focused	debate	can	also	

help	lay	a	foundation	for	a	better	process	that	reduces	the	emotional	damages	suffered	

by	 children	 exposed	 to	 an	 extensive	 custody	 debate.	 By	 increasing	 the	 knowledge	 of	

what	the	effects	of	custody	debates	are	on	children	we	can	better	help	professional	aid	

and	social	workers	 in	 their	 jobs.	This	 study	 is	based	on	qualitative	content	analysis	of	

lower-	 and	 Supreme	 Court	 custody	 rulings	 during	 the	 period	 in	 question.	 The	 results	

show	 that	 the	 main	 causes	 for	 custody	 suspension	 during	 the	 period	 were	 alcohol	

and/or	drug	abuse	of	the	parents.	This	was	the	case	in	40,7%	of	cases.	The	period	from	

the	 time	 that	 the	 case	 is	 brought	 to	 the	 attention	of	 the	 childcare	 authorities	 until	 a	

final	 court	 ruling	 is	 often	 long,	 on	 average	 four	 years.	 The	 results	 indicate	 that	 the	

child’s	 interests	 and	 rights	 were	 protected	 in	 the	 process	 although	 the	 child’s	

participation	in	the	proceedings	was	usually	limited.	Interestingly,	the	records	show	that	

only	 ten	 of	 the	 38	 children	 in	 question	 were	 appointed	 a	 representative	 during	 the	

proceedings.	 Nonetheless,	 there	 is	 a	 tendency	 for	more	 such	 appointments	 after	 the	

passing	 of	 the	 Child	 protection	 act	 nr.	 80/2002	 and	 with	 the	 passing	 of	 the	 UN	

agreement	on	children’s	rights.	

	

Key	words:	Custody	suspension,	child	protection,	participation,	interest	protection.	
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Formáli	

Ritgerðin	er	30	ECTS	 lokaverkefni	 til	meistaragráðu	 í	 félagsráðgjöf	 til	 starfsréttinda	við	

félagsráðgjarfadeild	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Tilgangur	 verkefnisins	 var	 að	 kanna	 helstu	

ástæður	 fyrir	 forsjársviptingum	 í	 barnaverndarmálum	 frá	 1.	 janúar	 2008	 til	 31.	

desember	2015.	Rannsóknin	var	unnin	frá	ágúst	2016	til	nóvember	2016.	Leiðbeinandi	

við	gerð	rannsóknarinnar	var	Anni	G.	Haugen,	lektor	við	Háskóla	Íslands,	og	vil	ég	þakka	

henni	fyrir	góðar	ábendingar	og	faglega	leiðsögn.	Fyrir	yfirlestur	ritgerðarinnar	og	góðar	

ábendingar	við	ég	þakka	Finni	Friðrikssyni	og	Maríu	Gunnarsdóttur.	Síðast	en	ekki	síst	vil	

ég	þakka	fjölskyldu	minni	fyrir	ómetanlegan	stuðning	og	hvatningu,	án	ykkar	stuðnings	

hefði	verkið	aldrei	orðið	að	veruleika.		
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1 Inngangur	
Að	finna	jafnvægi	á	milli	 friðhelgi	heimilis	annars	vegar	og	réttar	barns	til	verndar	hins	

vegar	 eru	 tvær	 grundvallarreglur	 í	 barnaverndarstarfi.	 Oft	 og	 tíðum	 getur	 það	 reynst	

barnaverndarstarfsmanni	 erfitt	 að	 finna	 jafnvægi	 á	 milli	 þessara	 tveggja	 þátta.	

Hagsmunir	 foreldra	og	barns	stangast	oftar	en	ekki	á	 sem	verður	þess	valdandi	að	oft	

getur	 verið	 erfitt	 í	 barnaverndarmálum	 að	 leysa	 þau	 svo	 réttur	 allra	 sé	 tryggður.	

Viðkvæmustu	afskipti	opinberra	aðila	af	lífi	einstaklings	eru	afskipti	barnaverndarnefnda	

en	 ef	 tryggja	 á	 grundvallarréttindi	 fjölskyldu	 í	 slíkum	 málum	 þarf	 skilyrði	 71.	 gr.	

stjórnarskrárinnar	að	vera	fyrir	hendi.	Þar	er	kveðið	á	um	friðhelgi	einkalífs,	heimilis	og	

fjölskyldu.	 Það	 skiptir	 einnig	 töluverðu	 máli	 að	 við	 meðferð	 máls	 þarf	 að	 tryggja	 að	

málsmeðferð	 hjá	 stjórnvaldi	 sé	 vönduð	 (Heiða	 Björg	 Pálsdóttir,	 2015;	 Stjórnarskrá	

lýðveldisins	Íslands	nr.	33/1944).	

Þegar	mál	hefur	verið	kannað	hefur	barnaverndarnefnd	heimild	í	 lögum	til	að	taka	

ákvörðun	um	hvaða	úrræða	þarf	að	grípa	til	hverju	sinni.	Reynt	er	eftir	fremsta	megni	að	

vinna	 í	 samvinnu	 við	 foreldra	 eins	 og	 lög	 gera	 ráð	 fyrir.	 Þegar	 skortur	 er	 á	 samþykki	

foreldra	 og	 barn	 vistað	 utan	 heimilis	 telst	 slíkt	 inngrip	 til	 þvingunarmála.	

Barnaverndarnefndir	taka	ákvörðun	um	vistun	barns	utan	heimilis	einungis	ef	sú	vistun	

er	 skemmri	 en	 tveir	 mánuðir.	 Ef	 grípa	 þarf	 til	 lengri	 vistunar	 er	 það	 á	 valdi	

Héraðsdómstóla	 að	 taka	 slíkar	 ákvarðanir	 (Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002).	 Á	 grundvelli	

27.	gr.	barnaverndarlaga	nr.	80/2002,	þar	sem	kveðið	er	á	um	vistun	barns	utan	heimilis,	

var	á	Íslandi	gerð	krafa	um	slíka	ráðstöfun	44	sinnum	á	árinu	2010.	Árið	2011	var	 lögð	

fram	krafa	46	sinnum	og	2012	var	43	sinnum	gerð	krafa	um	vistun	barns	utan	heimilis	

samkvæmt	27.	gr.	ofangreindra	laga	(Heiða	Björg	Pálsdóttir,	2015).		

Samkvæmt	Barnaverndarstofu	hefur	átt	sér	stað	aukning	í	barnaverndarmálum	þar	

sem	 barnaverndarnefndir	 gerðu	 kröfu	 fyrir	 dómi	 um	 sviptingu	 forsjár	 (Halla	 Björk	

Marteinsdóttir,	 2014).	 Samkvæmt	 29.	 gr.	 barnaverndarlaga	 nr.	 80/2002	 getur	

barnaverndarnefnd	krafist	þess	 fyrir	dómi	að	foreldri	sé	sviptur	 forsjá	barns	ef	 talið	er	

að	barnið	sé	beitt	ofbeldi	eða	vanrækslu	og	að	umönnun	og	uppeldi	barns	sé	ábótavant.	

Frá	því	að	fyrstu	barnaverndarlögin	voru	sett	hér	á	landi	árið	1932	hefur	verið	heimild	í	
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lögum	 um	 töku	 barns	 af	 heimili.	 Hér	 fyrr	 á	 árum	 var	 það	 í	 verkahring	

barnaverndarnefnda	 að	 taka	 slíkar	 ákvarðanir	 en	 með	 tilkomu	 barnaverndarlaga	 nr.		

80/2002	var	það	sett	 í	hendur	dómstóla	að	kveða	á	um	forsjársviptingu.	Fram	kemur	 í	

grein	 Heiðu	 Bjargar	 Pálsdóttur	 (2015)	 að	 á	 árunum	 2010	 til	 2012	 féllu	 55	 dómar	 og	

úrskurðir	vegna	vistunar	barns	utan	heimilis.	Af	55	úrskurðum	og	dómum	fóru	18	mál	til	

Hæstaréttar.	Fram	kom	að	í	einingis	einu	máli	var	niðurstaða	Héraðsdóms	ekki	staðfest.	

Úrskurður	um	tveggja	mánaða	vistun	barns	var	kveðinn	upp	 í	13	málum.	Vistun	barns	

utan	heimilis	í	allt	að	12	mánuði	samkvæmt	28.	gr.	barnaverndarlaga	var	niðurstaðan	í	

27	 málum	 og	 í	 15	 málum	 var	 gerð	 krafa	 um	 sviptingu	 forsjár	 á	 grundvelli	 29.	 gr.	

barnaverndarlaganna.			

Á	 síðari	 árum	 hefur	 réttur	 barna	 fengið	 aukið	 vægi	 í	 barnaverndarlögum	og	með	

tilkomu	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	hefur	þátttaka	barna	aukist	

og	réttur	þeirra	til	að	tjá	sig	í	málum	sem	þau	varða	verið	tryggður.		

Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 kanna	 helstu	 ástæður	 fyrir	 forsjársviptingum	 í	

barnaverndarmálum	 frá	 1.	 janúar	 2008	 til	 31.	 desember	 2015.	 Tímabilið	 sem	

rannsakandi		skoðaði	spannar	síðustu	átta	ár.	Tímabilið	var	valið	með	það	til	hliðsjónar	

að	 kanna	 hvort	 áherslur	 í	 dómum	 hafi	 breyst	 á	 þessu	 tíma	 með	 tilkomu	 aukinnar	

þátttöku	 og	 réttinda	 barns	 í	 málsmeðferð.	 Rannsóknin	 gæti	 því	 haft	 hagnýtt	 gildi	 og	

opnað	umræðu	um	aðstæður	og	málefni	barna	í	forsjársviptingarmálum.	

1.1 Mikilvægi	rannsóknarinnar	
Í	 flestum	 tilfellum	 er	 talið	 mikilvægt	 að	 rannsóknir	 séu	 stundaðar	 og	 að	 þær	 séu	

aðgengilegar	 bæði	 fyrir	 ábyrga	 ákvarðanatöku	 og	 upplýsta	 umræðu	 (Eiríkur	 Smári	

Sigurðarson,	2013).	Mikilvægi	þessarar	rannsóknar	er	að	opna	umræðu	um	aðstæður	og	

málefni	barna	 í	 forsjársviptingarmálum.	Með	aukinni	umræðu	er	hægt	að	 leggja	grunn	

að	 tillögum	 til	 úrbóta	 sem	 getur	 stuðlað	 að	 minni	 tilfinningalegum	 skaða	 sem	 barn	

verður	 fyrir	 í	 langri	málsmeðferð.	Aukinn	 skilningur	 á	 áhrifum	 forsjársviptingar	 á	 börn	

gæti	 hjálpað	 fagfólki	 að	 vinna	með	 slíkar	 aðstæður,	 en	 eins	 og	 fram	 kom	 í	 rannsókn	

Saini,	Black,	Fallon,	og	Marshall	(2013)	verða	börn,	sem	foreldrar	eru	sviptir	forsjá	yfir,	

oft	 fyrir	 tilfinningalegum	 skaða	 og	 glíma	 við	 meiri	 vandamál	 en	 börn	 sem	 ekki	 eru	 í	

slíkum	aðstæðum.	Með	inngripum	væri	hægt	að	vernda	þau	eftir	aðskilnað	við	foreldri	

til	þess	að	forðast	þessar	neikvæðu	afleiðingar	sem	börn	glíma	oft	við	í	slíkum	málum.	
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Samkvæmt	 barnaverndarlögum	 nr.	 80/2002	 er	 það	 hlutverk	 barnaverndarnefnda	

að	hafa	eftirlit	með	aðbúnaði	og	uppeldisskilyrðum	barns	og	gípa	 inn	 í	ef	barn	býr	við	

óviðunandi	aðstæður	eða	sætir	illri	meðferð.	Til	að	tryggja	hagsmuni	og	velferð	barna	er	

það	í	verkahring	barnaverndar	að	beita	viðeigandi	úrræðum	börnum	til	verndar.		

1.2 Markmið		og	rannsóknarspurningar	

Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 kanna	 helstu	 ástæður	 fyrir	 forsjársviptingum	 í	

barnaverndarmálum	 á	 tímabilinu	 1.	 janúar	 2008	 til	 31.	 desember	 2015.	 Einnig	 verður	

leitast	 við	 að	 skoða	hversu	 löng	málsmeðferð	er	 frá	 fyrstu	 afskiptum	barnaverndar	 til	

forsjársviptingar.	Með	 rannsókninni	 verður	 leitast	 við	 að	 svara	 rannsóknarspurningum	

sem	lagt	hefur	verið	upp	með,	með	það	að	leiðarljósi	að	kanna	hvort	hagsmunir	barns	

séu	 hafðir	 í	 fyrirrúmi.	 Eigindleg	 innihaldsgreining	 er	 rannsóknaraðferðin	 sem	

rannsakandi	mun	notast	við	 til	að	ná	markmiðum	rannsóknarinnar.	Til	að	 rannsakandi	

nái	þeim	fram	verður	leitast	við	að	fá	svör	við	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	

1. Hverjar	eru	helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	á	Íslandi	á	árunum	2008	til	ársins	

2016?	

2. Hvaða	úrræðum	hefur	verið	beitt	áður	en	til	forsjársviptingar	hefur	komið?	

3. Hversu	 lengi	 hefur	málsmeðferð	 staðið	 yfir	 frá	 upphafi	 barnaverndarmáls	 og	 til	

forsjársviptingar?	

4. Á	hvern	hátt	eru	hagsmunir	barns	hafðir	að	leiðarljósi	 í	málsmeðferð	í	samræmi	

við	ákvæði	barnaverndarlaga	um	réttindi	barns?	

1.3 Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðinni	er	 skipt	upp	 í	 sex	kafla.	Fram	kemur	 í	 inngangi	verkefnisins	hvert	markmið	

rannsóknarinnar	er,	og	þar	eru	gildi	og	rannsóknaspurningar	kynntar.	 Í	öðrum	kafla	er	

fræðilegur	hluti	 ritgerðarinnar	kynntur.	 Fyrst	er	 fjallað	um	þróun	barnaverndarlaga	og	

tilkomu	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barns	og	síðan	verður	skoðuð	þróun	

þátttöku	barna	í	barnaverndarmálum,	sem	og	þróun	í	forsjársviptingarmálum	í	gegnum	

tíðina.	Í	þriðja	kafla	mun	verða	gerð	grein	fyrir	ferli	barnaverndarmáls	allt	frá	tilkynningu	

og	að	könnun	máls,	ásamt	þvingunar-	og	stuðningsúrræðum	barnaverndar.	Í	fjórða	kafla	
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verða	skoðaðir	helstu	áhættuþættir	varðandi	ofbeldi	og	vanrækslu	barna	og	gerð	verður	

skil	á	rannnsóknum	sem	tengjast	því.	 Í	fimmta	og	síðasta	kafla	fræðilega	hlutans	verða	

kenningum	 sem	 tengjast	 viðfangsefninu	 gerð	 skil.	 Í	 sjötta	 kafla	 verður	 aðferðafræði	

rannsóknarinnar	 kynnt	 ásamt	 gagnaöflun,	 tilgangi	 rannsóknarinnar	 og	 siðferðislegum	

álitamálum,	 og	 að	 lokum	 verða	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 kynntar	 og	 tengdar	 við	

fræðilega	hluta	verkefnisins.	Lokaorð	rannsakanda	loka	svo	verkinu.			
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	
Fræðilega	 hlutanum	 er	 skipt	 upp	 í	 fjóra	 kafla.	 Í	 fyrsta	 hluta	 rannsóknarinnar	 verða	

barnaverndarlögunum	og	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barns	gerð	ítarleg	

skil	en	skoðað	verður	hvernig	 lögin	hafa	þróast	 í	gegnum	árin	með	hagsmuni	barns	að	

leiðarljósi.	Með	 tilkomu	 samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 hefur	 þátttaka	 barna	 aukist	 í	

málum	 sem	þau	 varða	 en	 því	 verður	 gert	 nánar	 skil	 í	 kaflanum.	 Í	 öðrum	 kafla	 verður	

fjallað	 um	 aðkomu	 barnaverndarnefnda	 að	 málum	 barns	 og	 fjölskyldu	 sem	 koma	 til	

afskipta	hjá	barnaverndarnefnd.	Ítarlega	verður	farið	í	ferli	máls	allt	frá	tilkynningu	sem	

berst	 til	barnaverndar	og	þar	 til	barnaverndarnefnd	krefst	þess	 fyrir	dómi	að	 foreldrar	

séu	sviptir	forsjá	barns.	Einnig	verður	farið	yfir	helstu	stuðningsúrræði	sem	barnavernd	

hefur	 til	 ráðstöfunar	 í	 málum	 barns	 og	 fjölskyldu.	 Í	 þriðja	 hluta	 ritgerðarinnar	 verða	

rannsóknum	sem	tengjast	helstu	áhættuþáttum	foreldra	og	afleiðingum	þeirra	á	 líf	og	

heilsu	 barns	 gerð	 skil	 og	 í	 síðasta	 hluta	 kaflans	 verða	 helstu	 kenningar	 sem	 tengjast	

viðfangsefninu	skoðaðar.		

2.1 Réttur	barns	til	verndar	
Samkvæmt	Guðrúnu	Erlendsdóttur	(1976-a)	eru	börn	sá	minnihlutahópur	þjóðfélagsins	

sem	hefur	þurft	að	bíða	lengst	eftir	því	að	fá	réttindi	sín	viðurkennd.	Það	er	ekki	á	grunni	

fjölda	sem	börn	teljast	vera	minnihlutahópur	heldur	er	það	sökum	þess	að	litið	er	á	börn	

sem	minni	 máttar	 í	 augum	 laganna	 og	 börn	 hafa	 ekki	 haft	 vald	 til	 að	 láta	 rödd	 sína	

heyrast.		

Í	 þessum	 kafla	 verður	 þróun	 	 barnaverndarlaga	 í	 gegnum	 árin	 skoðuð.	 Kannað	

verður	 ákvæði	 laganna	 um	 töku	 barns	 af	 heimili	 og	 hvernig	 hugtakið	 hefur	 breyst	 frá	

tilkomu	 fyrstu	 barnaverndarlaga	 hérlendis	 til	 dagsins	 í	 dag.	 Kynnt	 verður	 hvernig	

þátttaka	 barna	 í	 málum	 sem	 þau	 varða	 hefur	 þróast	 og	 aukist	 í	 gegnum	 árin	 með	

tilkomu	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barns.		

2.2 Þróun	barnaverndarlaga	
Árið	 1921	 áttu	 töluverð	 stakkaskipti	 sér	 stað	 í	 íslenskri	 löggjöf	 er	 varðaði	 réttarstöðu	

barna	 á	 þeim	 tíma.	 Tvenn	 ný	 lög	 voru	 sett	 þar	 sem	 fyrri	 löggjöf	 hafði	 verið	 töluvert	
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brotakennd.	Það	voru	annars	vegar	lög	nr.	46/1921	um	afstöðu	foreldra	til	óskilgetinna	

barna	 og	 hins	 vegar	 lög	 nr.	 57/1921	 um	 afstöðu	 foreldra	 til	 skilgetinna	 barna.	 Með	

setningu	 laganna	var	 tekið	á	 stöðu	óskilgetinna	barna	sem	ekki	hafði	áður	verið	gert	 í	

íslenskri	löggjöf.	Fyrstu	sérstöku	lögin	um	barnavernd	voru	síðan	sett	árið	1932	þótt	að	

áður	hefði	 verið	 vikið	 að	barnavernd	 í	 öðrum	 lögum	sem	 sett	 höfðu	 verið	hér	 á	 landi		

(Guðrún	 Erlendsdóttir,	 1976-a).	 Til	 hliðsjónar	 þessum	 lögum	 voru	 notuð	 lög	

Norðurlandaþjóðanna	en	Norðmenn	voru	fyrstir	þeirra	til	að	setja	lög	um	vernd	barna,	

árið	1896	(Guðrún	Erlendsdóttir,	1976-a).			

Allt	 frá	því	að	barnverndarlög	voru	 fyrst	 samþykkt	hér	á	 landi	hafa	verið	ákvæði	 í	

lögunum	sem	heimila	töku	barns	af	heimili.	Í	9.	gr.	laga	um	barnavernd	nr.	43/1932	var	

kveðið	á	um	heimild	barnaverndarnefnda	 til	 að	 ráðstafa	barni	utan	heimilis	ef	 velferð	

barnsins	 væri	 hætt	 komin	 sökum	 „drykkjuskap,	 illinda	 eða	 annað	 siðleysi“.	 Einnig	 ef	

aðstæður	 inni	 á	 heimili	 barns	 gætu	 valdi	 því	 heilsutjóni	 sökum	 líkamlegs	 ofbeldis	 eða	

slæms	aðbúnaðar.	Í	10.	gr.	laganna	var	kveðið	á	um	að	þær	ráðstafanir	sem	getið	er	um	í	

9.	gr.	mætti	þó	eigi	gera	„gegn	vilja	foreldranna,	nema	2	af	hverjum	3,	4	af	hverjum	5,	

eða	 6	 af	 7	 nefndarmönnum	 séu	 sammála	 um	 þær,	 enda	 hafi	 nefndin	 áður	 gert	

foreldrum	 viðvart.“	 (Þingskjal	 156,	 1932).	 Samkvæmt	 12.	 gr.	 laganna	 bar	

barnaverndarnefnd	 að	 hefja	 rannsókn	 á	 hátterni	 heimilismanns	 og	 kanna	 afleiðingar	

þess	 á	 barn	 ef	 heimilismaðurinn	 spillti	 heimili,	 þar	 sem	 börn	 voru,	 með	 drykkju	 eða	

annarskonar	athæfi.	Ef	talið	var	að	framferði	heimilismannns	ylli	barni	skaða	var	honum	

vikið	 burt	 af	 heimili	 um	 skemmri	 eða	 lengri	 tíma	 (Þingskjal	 156,	 1932).	 Eitt	 helsta	

ákvæðið	 um	 barnavernd	 á	 þessum	 tíma	 var	 í	 fátækralögum	 nr.	 43/1927.	 Þar	 var	

barnaverndarnefnd	 gefið	 það	 vald	 að	 taka	 börn	 frá	 foreldrum	 gegn	 þeirra	 vilja	 ef	

börnunum	stafaði	hætta	af	 foreldrum	eða	heimilisaðstæður	væru	siðspillandi	 (Guðrún	

Erlendsdóttir,	1976-a).	

Eftir	 1940	 urðu	 miklar	 breytingar	 á	 þjóðfélagsháttum	 á	 Íslandi	 en	 bæir	 höfðu	

stækkað	ört	sökum	búferlaflutninga	úr	sveitum	landsins.	Í	kjölfar	þessarar	þróunar	varð	

aukning	á	lögbrotum	ungmenna	sem	talið	var	að	rekja	mætti	til	eftirlitsleysis	við	uppeldi	

sem	hafði	meiri	afleiðingar	fyrir	siðferði	barna	í	þéttbýli	en	barna	sem	bjuggu	í	dreifbýli.	

Enda	 hafa	 ýmis	 uppeldismistök,	 t.d.	 eftirlitsleysi,	 miklar	 afleiðingar	 fyrir	 siðferði	
barna	í	þéttbýli	en	dreifbýli.	Við	þetta	bætist	svo	siðferðishætta	sú,	sem	börnum	og	
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ungmennum,	 einkum	 telpum,	 stafar	 nú	 sem	 stendur	 af	 fjölmennu	 setu	 liði	 í	
Reykjavík	og	annars	staðar	(Þingskjal	162,	1946).	

Með	setningu	laga	um	vernd	barna	og	ungmenna	nr.	29/1947	var	eftirlit	barnaverndar	

aukið	 til	muna	en	hvergi	 var	 í	 lögunum	vikið	 að	þátttöku	barna	 (Þingskjal	 162,	 1946).	

Árið	 1947	 var	 Barnaverndarráð	 Íslands	 stofnað	 og	 yfirbarnaverndarnefnd	 lögð	 niður	

(Ríkisendurskoðun,	2015).		

Á	 þessum	 árum	 var	 langumsvifamest	 starf	 barnaverndarnefndar	 Reykjavíkur	 og	

urðu	verkefnin	fjölbreyttari	í	kjölfar	breyttra	þjóðfélagshátta	og	uppeldiskilyrða,	eins	og	

áður	 hefur	 komið	 fram.	 Fjölgun	 varð	 á	 málum	 sem	 komu	 til	 meðferðar	 hjá	

barnaverndarnefnd	 og	 voru	 þau	 flest	 vegna	 vanrækslu,	 ágalla	 í	 uppeldi	 og	 lögbrota	

ungmenna	(Þingskjal	162,	1946).	

Hjúkrunarkona,	 sem	 nefndin	 hefur	 í	 þjónustu	 sinni,	 hefur	 eftirlit	með	 uppeldi	 og	
aðbúð	barna	og	lætur	heimilum	í	té	margs	konar	hjálp	og	aðstoð.	Sérfróður	maður	
annast	 rannsókn	 á	 börnum	 og	 ungmennum	 og	 veitir	 foreldrum	 leiðbeiningar	 um	
uppeldi	 þeirra	 og	meðferð.	Nýlega	 var	 komið	 á	 fót	 eftirliti	með	hegðun	barna	og	
ungmenna,	sem	sérstakt	lögreglulið	annast.	Er	eftirlits	starf	þetta	í	nánum	tengslum	
við	barnaverndarnefnd	Reykjavíkur	og	hefur	bækistöð	í	sama	húsi	og	hún	(Þingskjal	
162,	1946).	

Kveðið	var	á	um	í	28.	gr.	laga	um	vernd	barna	og	ungmenna	nr.	29/1947	að	ef	hegðun	

barns	 leiði	 til	 slæpingsháttar,	 betls,	 vanrækslu	 til	 náms	 eða	 lögbrota	 væri	 það	 í	

verkahring	 barnaverndarnefnda	 að	 beita	 viðeigandi	 úrræðum.	 Ef	 ekki	 tókst	 að	 beina	

barni	 á	 rétta	 braut	 með	 aðstoð	 foreldris	 eða	 annarra	 aðila	 sem	málið	 varðaði	 skyldi	

barnið	 numið	 brott	 af	 heimili	 og	 því	 komið	 til	 ráðstafana	 á	 heimili,	 vist	 á	 hæli	 eða	

uppeldisstofnun.	 Í	 30.	 gr.	 laganna	var	einnig	 kveðið	á	um	að	ef	barni	 var	 ráðstafað	af	

heimili	skyldi	því	séð	fyrir	lögskipaðri	fræðslu	ef	annmarka	barn	átti	í	hlut	(Þingskjal	162,	

1946).	Kveðið	var	á	um	í	26.	gr.	laganna	að	það	væri	á	valdi	barnaverndarnefnda	að	gera	

nauðsynlegar	 ráðstafanir	 ef	 nefndin	 varð	 þess	 vís	 að	 aðbúnaði	 barns	 væri	 ábótavant	

vegna	vankunnáttu	foreldra	eða	sökum	drykkju,	eitulyfjanautnar	eða	lauslætis.	Það	var	

einnig	á	valdi	barnaverndarnefnda	að	skipa	heimili	eftirlitsmann	og	leiðbeina	foreldrum	

og	áminna	þau	ef	 taka	þurfti	barn	af	heimili.	 Þegar	barn	var	 tekið	af	heimili	 var	það	 í	

verkahring	 barnaverndarnefnda	 að	 fela	 öðrum	 foreldravaldið.	 Fram	 kemur	 í	 27.	 gr.	

laganna	að	barnaverndarnefnd	hafði	heimild	til	að	víkja	einstaklingi,	sem	stefndi	barni	í	

hættu	sökum	drykkju	eða	annars	athæfis,	af	heimili	um	tíma	eða	til	frambúðar	(Þingskjal	
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162,	1946).	Við	endurskoðun	á	 lögum	um	vernd	barna	og	ungmenna	nr.	29/1947	tóku	

við	 lög	 nr.	 53/1966.	 Þau	 voru	 ítarlegri	 en	 fyrri	 lög.	 Eftirlitshlutverk	 með	

barnaverndarnefndum	 var	 aukið	 en	 engar	 breytingar	 voru	 gerðar	 í	 lögunum	 hvað	

varðaði	töku	barns	af	heimili	(Þingskjal	393,	1965-1966).	

Með	 setningu	 laga	 um	 vernd	 barna	 og	 ungmenna	 nr.	 58/1992	 voru	

barnaverndarlögin	 endurskoðuð	 í	 heild	 sinni	 og	 þátttaka	 barna	 aukin.	 Litið	 var	 til	

þróunar	 barnalöggjafar	 á	 Norðurlöndunum	 í	 kjölfar	 töluverðra	 breytinga	 sem	 höfðu	

orðið	á	viðhorfum	manna	til	einstakra	þátta.	Meiri	áhersla	var	lögð	á	að	vernda	og	virða	

rétt	barnsins	með	sjónarmið	þess	að	leiðarljósi	við	úrlausn	máls.	Við	breytingu	laganna	

var	 horft	 til	 þróunar	 sem	 orðið	 hafði	 í	 barnaverndarmálum	 frá	 fyrri	 löggjöf.	 Þessar	

breytingar	 á	 barnavernd	má	 rekja	 til	 uppbyggingar	 félagsþjónustunnar	 ásamt	 faglegri	

þekkingu	sem	hefur	aukist	með	tilkomu	sérmenntaðs	fagfólks	eins	og	félagsráðgjafa	og	

sálfræðinga.	Í	gegnum	árin	hafa	lögin	verið	að	þróast	í	þá	átt	að	meiri	áhersla	er	lögð	á	

að	barnavernd	sé	skilgreind	út	frá	þörfum	barnsins	og	að	hagsmunir	þess	séu	í	fyrirrúmi.	

Lögin	gerðu	ráð	fyrir	að	auka	áherslu	á	réttarvernd	barna	og	ungmenna	og	í	kjölfarið	var	

lagt	til	að	við	12	ára	aldur	skuli	barn	eiga	jafnan	rétt	á	að	tjá	sig	um	mál	er	það	varðar.	

Jafnfram	 skal	 barni	 skipaður	 talsmaður	 þegar	 þannig	 stendur	 á	 (Þingskjal	 680,	 1991-

1992).		

Þann	 1.	 júní	 árið	 2002	 voru	 núverandi	 Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002	 samþykkt.	

Miklar	breytingar	voru	gerðar	á	lögunum	og	voru	ákvæði	fyrri	 laga	gerð	markvissari	og	

aukin		áhersla	lögð	á	viðhorf	og	sjónarmið	barns.	Einnig	var	lögð	áhersla	á	réttindi	barns	

í	 málsmeðferð,	 sem	 og	 í	 öllu	 barnaverndarstarfi.	 Lagt	 var	 til	 að	 kærunefnd	

barnaverndarmála	yrði	sett	á	 fót	og	að	barnaverndarráð	yrði	 lagt	niður	 (Þingskjal	403,	

2001-2002).	 Eitt	 af	 nýmælum	 laganna	 kom	 fram	 Í	 21.	 og	 30.	 gr.	 þeirra	 en	 þær	 varða	

afskipti	 barnaverndarnefnda	 af	 þungun	 kvenna.	 Í	 21.	 gr.	 er	 barnaverndarnefnd	 gert	

kleift	 að	 hefja	 rannsókn	 ef	 tilkynning	 kemur	 inn	 varðandi	 þungaða	 konu.	 Í	 30.	 gr.	 er	

fjallað	 um	þau	úrræði	 sem	barnaverndarnefnd	 getur	 beitt	 við	 slík	 tilfelli	 í	 samráði	 við	

hina	þunguðu	konu.	Ef	slík	úrræði	ganga	ekki	eftir	getur	nefndin	gert	kröfu	um	sviptingu	

lögræðis	og	vistað	konuna	á	viðeigandi	stofnun	til	meðferðar	(Þingskjal	403,	2001-2002;	

Barnaverndarlög	nr.	80/2002).	



23	

Lögin	 gera	 ráð	 fyrir	 ítarlegri	 reglum	 um	 málsmeðferð	 fyrir	 barnaverndarnefnd.	

Einnig	má	nefna	að	áður	hafði	ekki	verið	gert	ráð	fyrir	því	að	barnaverndarmál	væri	rekið	

fyrir	dómi	en	það	var	nýmæli	 í	þessum	 lögum.	Með	því	 að	 tryggja	 réttarstöðu	barns	 í	

barnaverndarmálum	er	barn	15	ára	og	eldri	aðili	að	barnaverndarmáli.	Þar	með	er	barni	

gefinn	 kostur	 á	 að	 tjá	 sig	 um	mál	 sem	 því	 viðkemur,	 líkt	 og	 foreldrum.	 Barnið	 hefur	

aðgang	 að	 gögnum	 ásamt	 því	 að	 fá	 aðstoð	 lögmanns	 (Þingskjal	 403,	 2001-2002;	

Barnaverndarlög	nr.	80/2002).	

Með	 lögunum	 er	 dómstólum	 falið	 veigameira	 hlutverk	 í	 barnaverndarmálum	 en	

fyrri	 lög	gera	ráð	fyrir.	Áður	fyrr	var	það	á	valdi	barnaverndarnefnda	að	svipta	foreldra	

forsjá	 en	 með	 Barnaverndarlögum	 nr.	 80/2002	 flyst	 úrskurðavald	 yfir	 til	 dómstóla.	

Barnaverndarnefnd	 fer	 með	 úrskurðavald	 í	 þeim	málum	 sem	 varðar	 minni	 hagsmuni	

fjölskyldu.	 Aftur	 á	 móti	 er	 það	 á	 valdi	 dómstóla	 að	 fara	 með	 úrskurðarvald	 í	 stærri	

málum	sem	taka	þarf	á.	Helstu	rök	fyrir	þessum	ákvörðunum	eru:		

Í	fyrsta	 lagi	eru	 þær	 ákvarðanir	 sem	 um	 ræðir	 þess	 eðlis	 að	 þær	 eiga	 eftir	
almennum	sjónarmiðum	um	friðhelgi	einkalífs	og	annarra	mannréttinda	heima	hjá	
dómstólum.	Ákvarðanir	þessar	fela	í	sér	slíka	skerðingu	þessara	réttinda	að	best	fer	
á	því	að	um	þær	sé	fjallað	fyrir	dómi.		

Í	öðru	lagi	verða	málsmeðferðarstigin	aðeins	tvö,	þ.e.	héraðsdómur	og	Hæstiréttur,	
í	stað	fjögurra	áður.	Augljóst	er	að	þetta	einfaldar	meðferð	þessara	mála	og	styttir	
heildarmálsmeðferðartímann	verulega.	(Þingskjal	403,		2001-2002).	

Samkvæmt	49.	gr.	 laga	um	vernd	barna	og	ungmenna	nr.	58/1992	er	 forráðamönnum	

barns	 gefinn	 kostur	 á	 að	 skjóta	 úrskurði	 barnaverndarnefnda	 til	 fullnaðarúrskurðar	 til	

barnaverndarráðs.	 Þær	 breytingar	 sem	 orðið	 hafa	 á	 barnaverndarlögum	 síðustu	 tvo	

áratugi	 eru	 að	 hluta	 til	 runnar	 undan	 samningi	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	

barnsins	 nr.	 18/1992,	 þar	 sem	 ákvæði	 samningsins	 hafa	 verið	 tekin	 inn	 í	

barnaverndarlögin.			

2.3 Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins		

Árið	 1924	 var	 sérstaða,	 vernd	 og	 umönnun	 barna	 alþjóðlega	 viðurkennd	 með	

Genfaryfirlýsingu	þjóðabandalagsins.	Í	kjölfar	Genfaryfirlýsingarinnar	voru	réttindi	barns	

síðan	samþykkt	á	vettvangi	Sameinuðu	þjóðanna	árið	1959.	Hvorugur	þessara	samninga	

var	formlega	bindandi	að	þjóðarétti.	Árið	1979	þótti	nauðsynlegt	að	styrkja	enn	frekar	

ákvæði	 um	 réttindi	 barna	 á	 alþjóðlegum	 vettvangi,	 sem	 stuðlaði	 að	 því	 að	 lögð	 voru	
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drög	að	þjóðasamningi	um	réttindi	barns.	Það	var	síðan	þann	20.	nóvember	árið	1989	

sem	 samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barns	 var	 undiritaður,	 en	 hann	 er	

oftast	nefndur	Barnasáttmálinn	(Þórhildur	Líndal,	2011).		

Þann	 27.	 nóvember	 1992	 tók	 samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barns	

gildi	 hér	 á	 landi	 og	 þar	með	hafði	 Ísland	 skuldbundið	 sig	 til	 að	 fylgja	 eftir	 og	 uppfylla	

ákvæði	sáttmálans	um	vernd	barna.	Með	innkomu	samningsins	var	megináhersla	lögð	á	

að	bæta	stöðu	barna	og	auka	réttindi	þeirra	í	heiminum.	Samningurinn	gerir	yfirvöldum	

kleift	að	gæta	hagsmuna	barna	ásamt	því	að	vinna	að	bættum	rétti	þeirra	í	samfélaginu	

(Hrefna	Friðriksdóttir,	2009).	Þann	20.	nóvember	árið	2013	var	samningurinn	lögfestur	

hér	á	landi	(UNICEF,	2015).	Með	lögfestingu	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	

barnsins	samþykkja	aðildarríki	sérstök	réttindi	fyrir	börn	óháð	réttindum	fullorðinna.	Við	

úrlausn	 mála	 er	 varða	 barn	 þurfa	 stjórnvöld	 og	 dómstólar	 landsins	 að	 taka	 mið	 af	

samningnum	(Lög	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barns	nr.	19/2013).		

Meginmarkmið	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	er	að	stuðla	að	

velferð	og	stöðu	mannréttinda	barna.	Foreldrum	barna	ber	að	gæta	hagsmuna	barns	og	

vernda	 það	 gegn	 ofbeldi,	 vanrækslu	 og	 misnotkun	 (Lög	 um	 samning	 Sameinuðu	

þjóðanna	um	 réttindi	 barns	 nr.	 19/2013).	 Þegar	 sú	 vernd	 er	 ekki	 lengur	 til	 staðar	 ber	

stofnunum	og	dómstólum	að	grípa	til	ráðstafana	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002).	

Í	málsmeðferð	 fyrir	 dómi	 á	 barn	 rétt	 á	 að	 láta	 í	 ljós	 skoðun	 sína	 í	máli	 sem	 það	

varðar	 í	 samræmi	 við	 aldur	 þess	 og	 þroska.	 Í	 12.	gr.	samnings	Sameinuðu	

þjóðanna	um	réttindi	barns	er	vísað	til	þess	að	réttur	barna	skal	ekki	einungis	miðaður	

við	aldur	heldur	þarf	að	meta	hvert	tilfelli	hverju	sinni	er	varðar	skoðun	barns	og	hvernig	

það	lætur	í	ljós	skoðun	sína	út	frá	aldri	og	þroska.	Í	málum	sem	barnið	varðar	ber	einnig	

að	 hafa	 stöðu	 þess	 að	 leiðarljósi,	 með	 tilliti	 til	 kyns,	 heilsufars	 eða	fötlunar	 (Lög	 um	

samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barns	nr.	19/2013).		

Í	 5.	 og	 18.	 gr.	 ofangreindra	 laga	 er	 kveðið	 á	 um	 samspil	milli	 skyldu	 og	 ábyrgðar	

foreldra,	 réttindi	barns	og	hlutverk	og	ábyrgð	hins	opinbera.	Báðir	 foreldrar	skulu	 taka	

ábyrgð	á	velferð	barns	og	þurfa	aðildarríki	samningsins	að	aðstoða	foreldra	ef	þörf	þykir		

sökum	 atvinnu	 eða	 veita	 félagslega	 aðstoð	 til	 að	 tryggja	 lífsafkomu	 barna.	 Það	 er	 á	

valdi	aðildarríkis	að	 grípa	 inn	 í	 ef	 barni	 eru	 ekki	 veitt	 viðeigandi	uppeldisskilyrði	eða	
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lágmarksvernd	þrátt	fyrir	tilkomu	hins	opinbera	(Lög	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	

um	réttindi	barns	nr.	19/2013).	

Í	 nútíma	 barnarétti	 er	 virðing	 fyrir	 ábyrgð	 foreldra	 á	 uppeldi	 barns	
grundvölluð	á	þörfum	 barnsins,	 m.a.	 kenningum	 um	 tengslamyndun	 og	 þörf	 fyrir	
öryggi	og	stöðugleika	(Hrefna	Friðriksdóttir,	2009,	bls	311).	

Í	 9.	 gr.	 samningsins	 er	 fjallað	 um	 aðskilnað	 frá	 foreldrum	 en	 þar	 er	 talað	 um	 að	

aðildarríki	 beri	 að	 gæta	 að	 hagsmunum	 barns	 þegar	 það	 er	 tekið	 frá	 foreldrum	

sínum.	Ekki	ber	að	beita	9.	gr.	gegn	vilja	barns	nema	nauðsyn	þyki	og	að	barninu	steðji	

hætta	 eða	 að	 hagsmunir	 þess	 séu	 í	 hættu.	 Beita	 þarf	 sanngjarnri	 málsmeðferð	 með	

möguleika	á	að	endurskoða	málið	þegar	slíkar	ákvarðanir	eru	teknar.	Í	20	gr.	kemur	fram	

að	ef	barn	nýtur	ekki	fjölskyldu	sinnar	ber	ríkisvaldinu	að	vernda	barnið	og	aðstoða	eins	

og	 nauðsynlegt	 þykir	 og	 það	 ber	ábyrgð	á	 að	 skapa	barninu	 viðeigandi	aðstæður	 og	

tryggja	því	þannig	örugga	vistun	utan	heimilis.	Ef	aðstæður	eru	þannig	þarf	að	tryggja	að	

barnið	geti	haft	tengsl	við	fjölskyldu	sína,	úrræði	þurfa	að	standast	kröfur	um	gæði	og	

eftirlit	þarf	að	vera	 til	 staðar	 (Hrefna	Friðriksdóttir,	2009;	Lög	um	samning	Sameinuðu	

þjóðanna	um	réttindi	barns	nr.	19/2013).	Með	tilkomu	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	

um	réttindi	barns	hefur	orðið	aukning	á	þátttöku	barna	 í	barnaverndarmálum	 (Hrefna	

Friðriksdóttir	og	Hafdís	Gísladóttir,	2015).	

Það	 eykur	 lýðræðisvitund	 barns	 og	 stuðlar	 að	 valdeflingu	 þess	 fái	 það	 að	 vera	

þátttakandi	í	eigin	lífi.	Börn	geta	best	lýst	aðstæðum	sínum	og	það	telst	ávinningur	fyrir	

barnið	 að	 gefa	 því	 slíkt	 vald	 (Guðrún	 Jónsdóttir,	 2010).	 Mikilvægt	 er	 að	 börn	 njóti	

verndar	og	að	réttur	þeirra	til	þátttöku	sé	virtur.	Vernd	og	þátttaka;	þessi	tvö	lykilhugtök	

um	 réttindi	 barns	hafa	 verið	nefnd	umönnunarsýn	og	þátttökusýn.	 Þeir	 sem	aðhyllast	

umönnunarsýn	 líta	 svo	 á	 að	 barnið	 sé	 ófullkominn	 einstaklingur	 sem	 þurfi	 vernd	 frá	

fullorðnum,	en	sé	um	leið	háður	þeim.	Innan	þátttökusýnar	er	aftur	á	móti	litið	á	börn	

sem	virka	gerendur	sem	geta	tekið	þátt	 í	eigin	 lífi.	Þessi	 tvö	sjónarhorn	tryggja	velferð	

barns	en	umönnunarsýn	gerir	 ráð	 fyrir	valdatengslum	milli	 foreldris	og	barns,	þar	sem	

foreldrið	 fer	með	 vald,	 en	 þátttökusýn	 beinist	 fremur	 að	 því	 að	 skoðanir	 barns	 komi	

fram	og	færni	þess	til	athafna	(Guðrún	Kristinsdóttir,	2014).		

Guðrún	 Jónsdóttir	 (2011)	 gerði	 rannsókn	 sem	 miðaði	 að	 því	 að	 kanna	 sýnileika	

barna	 í	 barnaverndarmálum	 fyrir	 dómstólum.	 Rætt	 var	 við	 barn	 í	 helmingi	 mála	 og	 í	
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aðeins	 þriðjungi	 þess	 helmings	 voru	 sjónarmið	 barnsins	 tekin	 til	 raunverulegrar	

umfjöllunar.	Einnig	kom	fram	að	yngri	börn	eru	sjaldan	spurð	álits	og	sjónarmið	þeirra	

síður	virt	þrátt	fyrir	að	þau	hafi	náð	12	ára	aldri.	Niðurstöður	sýndu	fram	á	að	sjónarmið	

barnanna	komi	ekki	nægilega	skýrt	fram	í	málunum	en	aftur	á	móti	kom	fram	í	flestum	

málum	að		hagsmunir	barns	voru	hafðir	í	fyrirrúmi.	

2.4 Bernskurannsóknir	
Sýn	á	þarfir	og	skoðanir	barna	hefur	breyst	töluvert	á	undanförnum	árum	með	tilkomu	

bernskurannsókna	(e.	childhood	studies)	þrátt	fyrir	að	enn	sé	langt	í	land.	Með	auknum	

rannsóknum	 hefur	 skilningur	 á	 þörfum	 barna	 aukist.	 Börn	 vilja	 að	 á	 þau	 sé	 hlustað.	

Þegar	unnið	er	að	málum	sem	tengjast	börnum	er	mikilvægt	að	hagur	þeirra	sé	hafður	

að	leiðarljósi	og	að	allar	ákvarðanir	séu	teknar	út	frá	því.	Vert	er	að	hafa	í	huga	að	börn	

búa	 yfir	 margvíslegum	 skoðunum	 rétt	 eins	 og	 fullorðnir	(Roberts,	 2004;	Jóhanna	 Kr.	

Arnberg	Gísladóttir,	Guðrún	Kristinsdóttir	og	Amalía	Björnsdóttir,	2015).		

Sem	 fyrr	 segir	hafa	auknar	 rannsóknir	og	 tilkoma	bernskurannsókna	 (e.	 childhood	

studies)	breytt	sýn	almennings	á	stöðu	barna.	Árið	1990	tóku	bernskufræðin	að	þróast.	

Hér	áður	 fyrr	var	 litið	á	bernskuna	sem	skeið	þar	sem	þroski	barns	ákvarðast	af	hæfni	

þess	en	í	dag	er	meira	litið	til	áhrifa	barna	á	eigið	líf	og	þátttöku	þeirra	í	því	(Fern,	2008;	

Jóhanna	 Kr.	 Arnberg	 Gísladóttir	 og	 o.fl.,	 2015).	 Bernskufræði	 fjalla	 um	 vald	 og	

áhrifamátt	 barna	 en	 innan	 þeirra	 er	 tekið	 á	 þáttum	bernskunnar	 sem	 áður	 hafði	 ekki	

verið	sinnt	í	rannsóknum.	Bernskufræðin	telja	að	það	sé	ekki	einungis	þroski	barna	sem	

ákvarðar	sjálfstæði	og	hæfni	þeirra.	Hugmyndafræði	bernskufræða	er	sú	að	þegar	börn	

hafa	 tækifæri	 á	 virkri	 þátttöku	 hafa	 þau	 ýmislegt	 fram	 að	 færa	 en	 börn	 hafa	 mátt	

sjálfræðis	 til	 athafna.	Með	 afstöðu	 bernskufræða	 er	 viðurkennt	 að	 börn	 hafi	 áhrif	 og	

móti	sitt	eigið	líf,	þroska	og	umhverfi	(Guðrún	Kristinsdóttir,	2014).		

Þrátt	 fyrir	 þessar	 breytingar	 sem	 orðið	 hafa	 á	 hlutskipti	 barna	 þurfa	 þau	 vernd,	

umönnun	 og	 réttaröryggi.	 Með	 tilkomu	 samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	

barnsins	 voru	 réttindi	 barna	 leidd	 í	 alþjóðalög	 og	 réttindin	 urðu	 skýrari	 (Jóhanna	 Kr.	

Arnberg	Gísladóttir	og	o.fl.,	2015).		

Fram	kemur	 í	 rannsókn	Bruce	 (2014)	hversu	mikilvægt	það	er	að	sjónarmið	barna	

fái	að	koma	fram	í	málum	er	þau	varða.	Ef	rödd	barnsins	er	flutt	af	þriðju	persónu	eru	

auknar	 líkur	á	að	 skilaboð	þess	verði	ekki	nægilega	 skýr	og	að	þau	komist	ekki	 rétt	 til	
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skila.	Rannsóknir	undanfarinna	ára	sýna	fram	á	að	við	erum	farin	að	leyfa	rödd	barnanna	

að	 heyrast	 og	 þeirra	 sjónarmið	 koma	 skýrar	 fram	 þótt	 enn	 megi	 bæta	 sig	 á	 þessum	

vettvangi.	 Í	 rannsókn	 þeirra	 Jóhönnu	 Kr.	 Arnberg	Gísladóttur,	Guðrúnar	 Kristinsdóttur	

og	 Amalíu	 Björnsdóttur	 (2015)	 kemur	 fram	 að	 raddir	 barna	 eru	 oft	 ekki	 virtar	 og	 lítil	

áhersla	 lögð	 á	 orð	 þeirra,	 auk	 þess	 sem	 þau	 njóti	 ekki	 fullrar	þátttöku	í	 samfélaginu,	

þrátt	 fyrir	 ákvæði	 samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	og	 annarrar	

löggjafar	sem	segir	til	um	réttindi	barns.		

Með	aukinni	þátttöku	barna	verða	þau	virkari	þátttakendur	 í	 eigin	 lífi	 sem	verður	

þess	valdandi	að	þau	hafa	meiri	áhrif	á	umhverfi	sitt	en	það	eflir	vitund	þeirra	og	eykur	

möguleika	þeirra	 í	 lífinu	(Fern,	2008;	Guðrún	Alda	Harðardóttir	og	Baldur	Kristjánsson,	

2013).	
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3 Vernd	barna		
Öll	börn	þurfa	kærleik	og	hlýju,	en	í	flestum	fjölskyldum	er	því	þannig	farið	að	góð	tengsl	

og	kærleikur	eru	á	milli	foreldra	og	barns.	Í	sumum	fjölskyldum	eru	aðstæður	þannig	að	

börn	fara	á	mis	við	tengsl,	ást	og	umhyggju	foreldra	sinna.	Þegar	foreldrar	eru	ekki	færir	

um	 að	 sinna	 skyldum	 sínum	 og	 þörfum	 barns	 geta	 þessi	 börn	 glímt	 við	 ýmiss	 konar	

vanda	á	lífsleiðinni	ef	ekkert	er	að	gert.	Eins	og	orðið	gefur	til	kynna	felur	barnavernd	í	

sér	að	vernda	börn	gegn	misrétti	þar	 til	þau	hafa	náð	tilskildum	aldri.	Mikilvægt	er	að	

barnaverndarnefnd	 vinni	 heildstætt	 að	 málefnum	 barna	 (Follesø,	 2006).	Í		

barnaverndarstarfi	þarf	góð	samvinna	að	eiga	sér	stað	á	milli	allra	aðila	sem	hlut	eiga	að	

máli	til	að	hægt	sé	að	ná	fram	breytingum	á	aðbúnaði	og	umönnun	barna.	Til	að	hægt	sé	

að	meta	hvort	tilskilin	aðstoð	hafi	skilað	árangri	þarf	samvinna	að	vera	á	öllum	stigum	

málsins,	 alveg	 frá	 könnun	 máls	 og	 að	 áætlun	 um	 meðferð	 og	 val	 á	 þeim	

stuðningsúrræðum	sem	við	eiga	hverju	sinni	(Anni	G.	Haugen,	2007).	

Almennt	 hlutverk	 barnaverndarnefndanna	 er	 að	 sinna	 eftirliti	 varðandi	

aðbúnað,	uppeldisskilyrði	og	 hátterni	 barns.	Nefndunum	ber	 að	meta	þarfir	barns	 sem	

grunur	 leikur	 á	 að	búi	 við	 óviðunandi	 aðstæður	 eða	 sæti	illri	meðferð.	 Einnig	 ber	 að	

beita	 tilteknum	 úrræðum	 til	 verndar	 börnum	 með	 hagsmuni	 og	 velferð	 þeirra	 að	

leiðarljósi	(Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002).	 Á	 ári	 hverju	 berst	 fjöldi	 tilkynninga	

barnaverndarnefndum	um	land	allt	þar	sem	grunur	leikur	á	að	barn	búi	við	óviðunandi	

aðstæður	eins	og	vanrækslu	eða	ofbeldi,	eða	að	hegðun	barna	stefni	þroska	og	heilsu	

þeirra	 í	 hættu	 (Anni	G.	Haugen,	 2012-a).	 Samkvæmt	 ársskýrslu	 Barnaverndarstofu	 var	

heildarfjöldi	 barna	 sem	 tilkynnt	 var	 um	 til	 barnaverndar	 árið	 2013	 4.880	 börn	 (Halla	

Björk	Marteinsdóttir,	2014).	Barnaverndarnefnd	ber	að	grípa	inn	í	slíkar	aðstæður	þegar	

tilkynning	berst	en	 fram	kemur	 í	Follesø	 (2006),	þar	sem	rætt	var	við	norsk	ungmenni	

um	upplifun	þeirra	af	barnaverndaryfirvöldum	þar	í	 landi.	Ungmennin	töldu	flest	öll	að	

barnaverndarnefnd	hefði	mátt	grípa	fyrr	inn	í	aðstæður	þeirra	en	með	því	töldu	þau	að	

hægt	 hefði	 verið	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 tilfinningalegan	 skaða	 sem	 þau	 urðu	 fyrir	 eftir	

langvarandi	 vanrækslu	 eða	 ofbeldi.	 Til	 að	 hægt	 sé	 að	 fá	 vitneskju	 um	 að	 barn	 eða	

foreldrar	búi	við	óviðunandi	aðstæður	þarf	almenningur	að	bera	traust	til	barnaverndar	

og	 tilkynna	slík	mál.	Það	skiptir	því	 töluverðu	máli	að	almenningur	geti	borið	 traust	 til	
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barnaverndar	 í	 þeim	 ákvörðununum	 sem	 teknar	 eru	 og	 ætlaðar	 eru	 til	 að	 þjóna	

hagsmunum	 barna.	 Í	 rannsókn	 Anni	 G.	 Haugen	 (2011-a)	 kemur	 fram	 að	 um	 60%	

almennings	 bera	 mikið	 traust	 til	 barnaverndarnefnda.	 Samkvæmt	 tölum	

Barnaverndarstofu	 voru	 á	 fyrstu	 þremur	mánuðum	 ársins	 2016	 flestar	 tilkynningar	 til	

barnaverndar	frá	lögreglu	eða	í	42%	tilfella.	Hlutfall	tilkynninga	sem	komu	frá	skólum	var	

14%	 og	 tilkynningar	 frá	 nágrönnum	 til	 barnaverndaryfirvalda	 voru	 8%	 tilfella	

(Barnaverndarstofa,	2016).	

3.1 Tilkynning	sem	berst	til	barnaverndar	
Ef	 uppeldisskilyrðum	 barns	 er	 ekki	 sinnt	 vegna	 vanhæfni	 foreldra	 er	 það	 í	 verkahring	

barnaverndarnefndar	 að	 taka	 málið	 til	 meðferðar	 og	 veita	 barninu	 stuðning	 með	

viðeigandi	úrræðum	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002).	Fjölmörg	börn	búa	við	óviðunandi	

aðstæður	 og	 vanrækslu,	 og	 eru	 beitt	 ofbeldi,	 án	 þess	 að	 þau	 mál	 komi	 inn	 á	 borð	

barnaverndar	 (Follesø,	 2006).	 Slíkar	 aðstæður	 geta	 haft	 alvarlegar	 afleiðingar	 á	 líf	 og	

þroska	 barns	 og	 því	 er	mikilvægt	 að	 grípa	 inn	 í	 slík	mál	 sem	 fyrst	 (Fong	 og	 Christian,	

2012).	Það	skiptir	því	töluverðu	máli	að	almenningur	virði	tilkynningarskildu	um	slík	mál.	

Öllum	 einstaklingum	 sem	 telja	 að	 barni	 stafi	 hætta	 af	 því	 umhverfi	 sem	 það	 býr	 við,	

hvort	heldur	er	sökum	óviðunandi	uppeldisaðferða,	vanrækslu	eða	ofbeldis,	eða	telja	að	

barnið	stefni	heilsu	sinni	og	þroska	í	hættu,	ber	að	tilkynna	slíkt	til	barnaverndar.	 Í	16.	

gr.	barnaverndarlaga	er	kveðið	á	um	skyldur	almennings	varðandi	tilkynningarskyldu	til	

barnaverndar.	Einnig	er	 í	17.	gr.	barnaverndarlaga	kveðið	á	um	tilkynningarskilda	aðila	

sem	 hafa	 afskipti	 af	 börnum,	 eins	 og	 skólastjórnendur,	 kennara,	 leiksskóla,	

heilbrigðisstarfsfólk,	 félagsráðgjafa	 og	 sálfræðinga.	 Í	 18.	 gr.	 er	 kveðið	 á	 um	

tilkynningaskyldu	lögreglu	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002).	

Rökstuddur	grunur	þarf	að	vera	fyrir	hendi	til	að	starfsmenn	barnaverndar	geti	tekið	

ákvörðun	 um	 könnun	 máls	 (Reglugerð	 um	 málsmeðferð	 fyrir	 barnaverndarnefnd	 nr.	

56/2004).	Ef	tekin	er	ákvörðun	um	að	hefja	könnun	máls	vegna	tilkynningar	sem	berst	til	

barnaverndarnefnda	 verður	 tilkynningin	 að	 barnaverndarmáli.	 Í	 skýrslu	

Barnaverndarstofu	 (2016)	 voru	 birtar	 tölur	 um	 fjölda	 tilkynninga	 sem	 bárust	 til	

barnaverndarnefnda	 á	 fyrstu	 þremur	 mánuðum	 áranna	 2015	 og	 2016.	 Fram	 kom	 að	

1,5%	fjölgun	var	á	tilkynningum	á	milli	þriggja	fyrstu	mánaða	þessara	ára.	Tilkynningum	

á	höfuðborgarsvæðinu	fækkaði	en	þeim	fjölgaði	aftur	á	móti	á	 landsbyggðinni	eða	um	
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10,5%	 á	milli	 ára.	 Fjöldi	 barna	 sem	 tilkynnt	 var	 um	 á	 fyrstu	 þremur	mánuðum	 ársins	

2015	var	1.792	en	á	sama	tímabili	árið	2016	var	fjöldinn	1.830.	Þegar	skoðaðar	eru	tölur	

Barnaverndarstofu	bárust	flestar	tilkynningar	til	barnaverndarnefnda	vegna	vanrækslu	á	

barni	eða	38,8%.	Tilkynningar	á	þessum	tíma	vegna	ofbeldis	gegn	barni	voru	28,8%.	Á	

fyrstu	 þremur	 mánuðum	 ársins	 2016	 voru	 31,9%	 allra	 tilkynninga	 sem	 bárust	 vegna	

áhættuhegðunar	 barns.	 Á	 sama	 tímabili	 tengdist	 1%	 tilkynninga	 því	 að	 lífi	 eða	 heilsu	

ófædds	 barns	 var	 stefnt	 í	 hættu	 (Barnaverndarstofa,	 2016).	 Þess	 má	 geta	 að	 þegar	

skilgreint	er	ofbeldi	eða	vanræksla	innan	barnaverndar	er	notast	við	SOF	flokkunarkerfi	

sem	barnaverndarnefndir	nota	hér	á	landi	(Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	e.d.).	

3.2 Könnun	máls	

Þegar	 verið	 er	 að	 fjalla	 um	málefni	 barns	 eða	 fjölskyldu	 ber	 barnaverndaryfirvöldum	

ávallt	 að	hafa	hagsmuni	barns	 í	 fyrirrúm,	eins	og	 fram	kemur	í	4.	gr.	 barnaverndarlaga	

nr.	80/2002.	Með	því	er	ekki	verið	að	segja	að	hagsmunir	foreldra	séu	ekki	hafðir	í	huga	

heldur	 er	 markmiðið	 að	 styrkja	 og	 styðja	 við	 fjölskyldur	 í	 uppeldishlutverkum	 þeirra.	

Barnaverndaryfirvöldum	ber	ávallt	að	hafa	í	huga	að	þær	ráðstafanir	sem	lagðar	eru	til	

séu	barni	fyrir	bestu.	Í	málefnum	barna	skiptir	miklu	að	góð	samvinna	sé	á	milli	foreldra	

og	 barna	 ásamt	 þeim	 stofnunum	 sem	 fjalla	 um	 málefni	 barnanna.	 Til	 að	 ná	 fram	

markmiðum	sem	til	þarf	hverju	sinni	er	ávallt	miðað	við	að	beitt	sé	vægasta	úrræði	sem	

völ	er	á	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002;	Steinunn	Bergmann,	2015).	

Þegar	 tekin	 hefur	 verið	 ákvörðun	 um	 könnun	 máls	 samkvæmt	 5.	 mgr.	 21.	gr.	

barnaverndarlaga	er	 málið	 talið	 barnaverndarmál.	 Barnaverndarnefndir	 þurfa	 að	 geta	

stuðst	 við	 heimildir	 í	 lögum	 til	 þess	 að	 geta	 rökstutt	 afskipti	 af	 fjölskyldu	 en	 slíkar	

ákvarðanir	þurfa	að	vera	teknar	með	tilliti	 til	hagsmuna	barns.	Eigi	síðar	en	sjö	dögum	

eftir	að	 tilkynning	berst	 til	barnaverndarnefndar	 skal	 tekin	ákvörðun	um	hvort	beri	að	

kanna	 mál	 eða	 ekki.	 Ávallt	 skal	 láta	 foreldra	 vita	 að	 tilkynning	 hafi	 borist	 til	

barnaverndarnefndar,	 hvort	 sem	 um	 könnun	 á	 tilkynningunni	 er	 að	 ræða	 eða	 ekki	

(Barnaverndarlög	nr.	80/2002;	Reglugerð	um	málsmeðferð	fyrir	barnaverndarnefnd	nr.	

56/2004;	Steinunn	Bergmann,	2015).	

Að	 lokinni	 könnun	 barnaverndarmáls	 er	 það	 í	 verkahring	 nefndarinnar	 eða	

starfsmanna	 í	 umboði	 hennar	 að	 gera	 greinagerð	þar	 sem	niðurstöður	 könnunarinnar	

koma	fram.	Niðurstaða	könnunar	getur	annað	hvort	verið	á	þá	leið	að	lagt	er	til	að	loka	
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málinu	 þar	 sem	 ekki	 er	 talin	 ástæða	 til	 frekari	 afskipta	 eða	 leggja	 fram	 tillögur	 að		

stuðningsúrræðum	 til	 að	 bæta	 aðstæður	 barns	 og	 fjölskyldu	 (Barnaverndarlög	 nr.	

80/2002).	Könnun	máls	skal	ávallt,	ef	hægt	er,	vera	í	samstarfi	við	foreldra	þótt	hún	sé	

ekki	 háð	 samþykki	 þeirra.	 Starfsmenn	 barnaverndar	 hafa	 allt	 að	 þrjá	 mánuði	 til	 að	

framkvæma	könnun	máls	og	niðurstöður	könnunar	þurfa	að	liggja	fyrir	eigi	síðar	en	eftir	

fjóra	mánuði.	Að	þeim	tíma	liðnum	eiga,	ef	talin	er	þörf,	að	liggja	fyrir	niðurstöður	um	

viðeigandi	 stuðning	 fyrir	 barn	 eða	 fjölskyldu	 (Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002;	 Steinunn	

Bergmann,	2015).	Það	er	skylda	samkvæmt	barnaverndarlögum	að	við	lok	könnunar	sé	

gerð	skrifleg	áætlun	um	meðferð	máls	ef	talin	er	þörf	á	beitingu	sértækra	úrræða	fyrir	

barn	 eða	 fjölskyldu.	 Með	 því	 er	 stuðlað	 að	 því	 að	 ná	 fram	 breytingum	 á	 aðstæðum	

barns.	Einnig	er	mikilvægt	að	 fram	komi	hvaða	aðilar	munu	veita	barni	þann	stuðning	

sem	 til	 þarf	 (Anni	 G.	 Haugen,	 2012-b).	 Það	 er	 lögbundið	 að	 barnaverndarnefnd	 skuli	

ávallt	vera,	ef	hægt	er,		í	samvinnu	við	foreldri	og	barn	ef	barnið	hefur	náð	15	ára	aldri.	Í	

25.	gr.	barnaverndarlaga	er	kveðið	á	um	samþykki	foreldra	og	barns,	sem	náð	hefur	15	

ára	 aldri,	 ef	 um	 er	 að	 ræða	 ákvörðun	 sem	 felur	 í	 sér	 vistun	 barnsins	 utan	 heimilis		

(Barnaverndarlög	nr.	80/2002).	Ef	um	yngri	börn	er	að	ræða	er	barnavernd	skylt	að	hafa	

samráð	við	þau	eftir	aldri	þeirra	og	þroska	(Anni	G.	Haugen,	2011-b;	Barnaverndarlög	nr.	

80/2002).	Tölur	Barnaverndarstofu	sýndu	fram	á	að	áætlanir	um	meðferð	máls	voru	alls	

1754	árið	2012	en	fjölgun	varð	svo	á	milli	ára	þar	sem	1901	áætlun	um	meðferð	máls		

var	gerð	árið	2013	(Halla	Björk	Marteinsdóttir,	2014).	Í	rannsókn	Anni	G.	Haugen	(2011-

b)	 var	 lögð	 áhersla	 á	 að	 kanna	 hvernig	 unnið	 er	 að	 áætlun	 um	 meðferð	 máls	 í	

barnaverndarmálum	og	hvort	foreldrar	og	börn	eru	höfð	með	í	ráðum	við	gerð	áætlana.	

Niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 mikill	 skortur	 sé	 á	 að	 börn	 og	 foreldrar	 taki	 þátt	 í	

áætlunargerð	um	meðferð	máls.	

Eins	og	fram	hefur	komið	er	það	 í	verkahring	barnverndarnefnda	að	gera	skriflega	

áætlun	 um	meðferð	máls	 ef	 talin	 er	 þörf	 fyrir	 frekari	 afskipti,	 en	 samkvæmt	 könnun	

Barnaverndarstofu	 hafa	 verið	 hnökrar	 á	 að	 barnaverndarnefndir	 geri	 slíkar	 áætlanir	

(Halla	Björk	Marteinsdóttir,	2014).	

3.3 Stuðningsúrræði	barnaverndar	

Í	Barnaverndarlögum	nr.	80/2002	er	kveðið	á	um	að	barnaverndarnefnd	ber	að	reyna	öll		

vægari	 stuðningúrræði	 áður	 en	 gripið	 er	 til	 þess	 að	 vista	 barn	 á	 heimili,	 stofnun	 eða	
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svipta	 foreldra	 forsjá	 barns,	 ef	 talið	 er	 að	 sú	 ráðstöfun	 komi	 að	 gagni.	Hér	 verður	því	

gerð	grein	fyrir	helstu	úrræðum	sem	barnverndarnefnd	hefur	til	 ráðstöfunar	fyrir	barn	

eða	foreldra	þar	sem	slík	nefnd	hefur	þurft	að	grípa	inn	í	aðstæður	fjölskyldu.		

Samkvæmt		Hildigunni	Ólafsdóttur	og	Kristnýju	Steingrímsdóttur	(2013)	eru	úrræði	

barnaverndar	tvenns	konar.	Annars	vegar	er	um	að	ræða	úrræði	sem	valda	sem	minnstu	

raski	 á	 heimilisfyrikomulagi	 barns,	 eins	 og	 til	 að	 mynda	 aðstoð	 inni	 á	 heimili,	

meðferðarviðtöl	og	tilsjónarmenn.	Hins	vegar	eru	ráðstafanir	sem	gripið	er	til	ef	vægari	

úrræði	hafa	ekki	reynst	árangursrík	og	öryggi	barns	er	ábótavant.	 Í	þessum	tilvikum	er	

um	 að	 ræða	 úrræði	 á	 borð	 við	 vistheimili,	 einkaheimili	 eða	 tímabundna	 vistun	 hjá	

ættingjum	eða	öðrum.	Börnum	getur	verið	ráðstafað	tímabundið	utan	heimilis	án	þess	

að	 til	 komi	 fósturráðstöfun	 (Hildigunnur	Ólafsdóttir	og	Kristný	Steingrímsdóttir,	2013).	

Eins	og	fram	hefur	komið	kveða	barnaverndarlögin	á	um	að	í	máli	hvers	barns,	þar	sem	

talin	 er	 þörf	 fyrir	 afskipti,	 skal	 barnaverndarnefnd	 gera	 skriflega	 áætlun	 um	meðferð	

máls	 ef	 aðbúnaði	 barns	 er	 áfátt.	 Með	 því	 er	 hægt	 að	 aðstoða	 fjölskyldu	 og	 barn	 og	

stuðla	þannig	að	breyttum	aðstæðum	til	batnaðar.	Það	ber	þó	að	athuga	að	„hvert	barn	

er	sérstakt	mál“	og	ef	barnaverndarnefnd	þarf	að	veita	fjölskyldu	stuðning	er	ávallt	gerð	

skrifleg	 áætlun	 fyrir	 hvert	 barn	 innan	 fjölskyldu	 (Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002;	 Halla	

Björk	Marteinsdóttir,	2014).		

Í	 rannsókn	Anni	G.	Haugen	(2004)	um	beitingu	úrræða	 í	barnaverndarmálum	kom	

fram	að	flestar	stuðningsaðgerðir	sem	starfsmenn	telja	mikilvægar	snúa	fyrst	og	fremst	

að	foreldrum.	Rannsóknin	sýndi	einnig	fram	á	að	starfið	er	miðað	að	þörfum	foreldranna	

og	sýnileiki	barnsins	því	ekki	mikill.	Fram	hefur	komið	að	yngri	börn	eru	sjaldnast	spurð	

um	álit	 í	málum	 sem	þau	 varða,	 sem	gefur	 til	 kynna	að	 sjónarmið	þeirra	 séu	 lítið	 virt		

(Anni	G.	Haugen,	2004;	Guðrún	Jónsdóttir,	2011).	

3.3.1 Stuðningsúrræði	án	töku	barns	af	heimili	

Stuðningsúrræði	 sem	 barnaverndarnefnd	 býr	 yfir	 geta	 verið	 margvísleg	 og	 í	 flestum	

tilfellum	er	því	þannig	farið	að	fleiri	en	einu	úrræði	er	beitt	í	hverju	máli.	Leitast	er	við	að	

sem	flest	úrræði	valdi	sem	minnstu	raski	fyrir	barn	og	fjölskyldu.	Í	mörgum	tilfellum	eru	

úrræði	 á	 vegum	 félagsþjónustunnar	 nýtt	 og	 má	 þar	 helst	 nefna	 fjárhagsaðstoð	 eða	

heimilishjálp	(Reykjavíkurborg,	e.d.).		
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Eitt	mest	notaða	úrræðið	á	vegum	barnaverndarnefnda	er	 ráðgjöf	 sem	er	veitt	af	

starfsmanni	 barnaverndar,	 félagsráðgjafa,	 sálfræðingi	 eða	 öðrum	 fagaðila	 utan	

stofnunarinnar.	 Ráðgjöf	 er	 sjaldnast	 beint	 að	 börnunum	 sjálfum,	 heldur	 er	 foreldrum	

leiðbeint	við	að	leysa	vanda	hvort	sem	um	ræðir	tilfinningalegan	vanda	eða	innri	átök.	

Með	 því	 er	 hægt	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 vandi	 einstaklingsins	 verði	 langvarandi.	Með	

ráðgjöf	er	foreldrum	veittur	stuðningur	og	aðhald	og	þeir	aðstoðaðir	við	að	finna	lausn	

vandans.	Það	skiptir	því	miklu	máli	að	ráðgjafinn	nái	góðum	tengslum	við	skjólstæðing	

og	sé	umhugað	um	velferð	hans	(Halla	Dröfn	Jónsdóttir,	2014). 

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 er	 tilsjón	 eitt	 af	 stuðningsúrræðum	 barnaverndar.	

Meginmarkmið	 þess	 er	 að	 veita	 foreldrum	 stuðning	 inni	 á	 heimili	 með	 því	 að	 ráða	

tilsjónarmanneskju	 sem	 veitir	 þeim	 uppeldislega	 ráðgjöf	 og	 aðstoðar	 þá	 við	 að	 sinna	

forsjár-	og	uppeldiskyldum	sínum	með	hagsmuni	barns	að	leiðarljósi.	Einstaklingar	sem	

sinna	 tilsjón	á	vegum	barnaverndar	þurfa	að	hafa	hæfni	og	þekkingu	 til	 að	geta	mætt	

þörfum	 fjölskyldunnar	 (Reglugerð	 um	 úrræði	 á	 ábyrgð	 sveitarfélaga	 samkvæmt	

ákvæðum	barnaverndarlaga	nr.	652/2004).	Í	rannsókn	Maríu	Gunnarsdóttur	og	Anni	G.	

Haugen	(2012)	bentu	niðurstöður	á	að	ef	um	vanrækslu	var	að	ræða	varðandi	umsjón	og	

eftirlit,	sem	og	tilfinningalega	vanrækslu,	var	tilsjónarúrræðið		oftast	notað.	

Samkvæmt	24.	gr.	barnaverndarlaga	nr.	80/2002	eru	tilsjón,	persónulegur	ráðgjafi,	

stuðningsfjölskyldur	 og	 uppeldisráðgjöf	 þau	 stuðningsúrræði	 sem	 veitt	 eru	 af	

barnavernd	án	töku	barns	af	heimili.	Samkvæmt	skýrslu	Barnaverndarstofu	hefur	orðið	

fjölgun	 barna	 sem	nýtt	 hafa	 úrræðið.	 Árið	 2009	 fengu	 455	 börn	 tilsjón,	 persónulegan	

stuðning	eða	stuðningsfjölskyldu.	Þetta	hefur	aukist	jafnt	og	þétt	á	milli	ára	og	árið	2013	

fengu	598	börn	stuðning.	Einnig	er	foreldrum	eða	þunguðum	konum	veitt	aðstoð	við	að	

leita	sér	meðferðar	ef	með	þarf	og	barni	er	veittur	viðeigandi	stuðningur	eða	meðferð	

hjá	Barnahúsi	eða	unglingageðdeild	ef	þurfa	þykir.	Í	barnaverndarstarfi	skiptir	töluverðu	

máli,	 þegar	 málefni	 barns	 og	 fjölskyldu	 koma	 inn	 á	 borð	 hjá	 barnaverndarnefnd,	 að	

samstarf	 sé	 á	milli	 skóla,	 leikskóla	 og	 annarra	 stofnana	 sem	 sinna	 þörfum	 og	 velferð	

barna	 (Halla	 Björk	 Marteinsdóttir,	 2014).	 Til	 viðbótar	 við	 framangreind	 úrræði	 er	

fjölskyldum	 barna	 á	 aldrinum	 12	 til	 18	 ára	 einnig	 boðið	 upp	 á	MST	 (e.	multisystemic	

therapy),	en	það	úrræði	stendur	fjölskyldum	barna	á	aldrinum	12	til	18	ára	til	boða	án	
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þess	að	komi	 til	vistunar	barns	utan	heimilis.	Úrræðið	er	ætlað	börnum	sem	glíma	við	

alvarlegan	hegðunarvanda	(Halla	Björk	Marteinsdóttir,	2014).	

3.3.2 Stuðningsúrræði	utan	heimilis	

Ef	 grípa	 þarf	 til	 tímabundinnar	 vistunar	 barns	 utan	 heimilis	 hafa	 ýmist	 verið	 notuð	

úrræði	 á	 einkaheimilum	 eða	 á	 vistheimilinu	 Laugarási,	 sem	 rekið	 er	 í	 Reykjavík.	

Meginmarkmið	heimilanna	er	að	 styrkja	 fjölskyldur	 í	uppeldishlutverki	þeirra.	Úrræðið	

er	 lagað	 að	 þörfum	 barnsins	 og	 fjölskyldunnar.	 Um	 getur	 verið	 að	 ræða	 bráðavistun,	

greiningar	og	kennsluvistun	og	fósturaðlögun.	Árið	2012	dvöldu	43	börn	á	vistheimilinu	

Laugarási	í	Reykjavík	og	var	lengd	vistar	að	meðaltali	45	dagar.	Árið	2013	voru	börnin	40	

og	dvalartími	þeirra	á	heimilinu	var	51	dagur.	Meðalaldur	barnanna	á	þessum	tíma	var	

sex	 ára	 (Halla	 Björk	 Marteinsdóttir,	 2014).	 Samkvæmt	 skýrslu	 Velferðarsviðs	

Reykjavíkurborgar	 dvöldu	 54	 börn	 á	 vistheimilinu	 árið	 2015	 (Reykjavíkurborg	

Velferðarsvið,	2016).		

Þegar	 skoðaður	 er	 fjöldi	 barna	 sem	 ráðstafað	 var	 utan	 heimilis	 með	 samþykki	

foreldra	voru	60	börn	vistuð	tímabundið	á	einkaheimili	árið	2013	og	18	börn	árið	2012	

(Halla	 Björk	 Marteinsdóttir,	 2014).	 Ein	 af	 elstu	 ráðstöfunum	 barnaverndar	 er	

fósturráðstöfun.	Hlutverk	 fósturráðstafana	hefur	verið	margbreytilegt	 í	gegnum	tíðina.	

Hugmyndin	 er	 byggð	 á	 því	 að	 barnið	 sé	 komið	 úr	 erfiðleikum	 í	 öruggar	 aðstæður	

(Guðrún	Kristinsdóttir,	2004).	Rannsókn	Guðrúnar	Kristinsdóttur	(2004)	miðaði	að	því	að	

skoða	 reynslu	 og	 upplifun	 barna	 af	 varanlegu	 fóstri	 á	 vegum	 barnaverndarnefnda.	

Einstaklingarnir	 sem	tóku	þátt	 í	 rannsókninni	voru	á	aldrinum	17	 til	19	ára.	Algengasti	

aldur	þátttakenda	við	upphaf	 fósturráðstöfunar	var	eins	 til	 tveggja	ára	en	 flest	börnin	

voru	 yngri	 en	 fjögurra	 ára	 við	 upphaf	 fósturráðstöfunarinnar.	 Hluti	 barnanna	 fór	 á	

vistheimili	 fyrir	 fóstur	 en	 þau	 börn	 sem	 bjuggu	 á	 landsbyggðinni	 fóru	 beint	 í	 fóstur.	

Helstu	 ástæður	 fyrir	 varanlegu	 fóstri	 barnanna	 voru	 geðrænir	 erfiðleikar	 eða	 óhófleg	

áfengisneysla	foreldra.	Niðurstöður	sýndu	fram	á	að	meirihluti	fósturbarnanna	taldi	sig	

heppinn	og	þau	voru	ánægð	með	fósturáðstöfunina.	Ýmsar	ábendingar	komu	fram	um	

það	 sem	 betur	 hefði	 mátt	 fara	 við	 fósturráðstöfunina.	 Það	 sem	 stóð	 hæst	 var	 að	

mikilvægt	 væri	 að	 öll	 atriði	 væru	 vandlega	 skoðuð	 áður	 en	 barn	 er	 sett	 í	 fóstur	 á	

tilteknum	stað,	eins	og	hvort	fósturforeldrar	og	barn	eigi	eitthvað	sameiginlegt.	Einum	

viðmælanda	fannst	að	hún	hefði	sjálf	átt	að	fá	að	vera	með	í	ákvörðunarferlinu	um	hvert	
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hún	færi	þar	sem	hún	hafði	haft	aldur	til	þess.	Það	sem	var	mest	áberandi	í	rannsókninni	

um	hvað	 betur	 hefði	mátt	 fara,	 að	 sögn	 viðmælenda,	 var	 að	meiri	 tengsl	 hefðu	mátt	

vera	 við	 upprunafjölskyldu	 og	 að	 systkini	 fengju	 að	 fara	 á	 sama	 heimili	 (Guðrún	

Kristinsdóttir,	 2004).	 Í	 33.	 gr.	 barnaverndarlaga	 nr.	 80/2002	 er	 kveðið	 á	 um	 að	

sameiginlegar	 lausnir	 beri	 að	 finna	 systkinum	 með	 þarfir	 og	 hagsmuni	 þeirra	 til	

hliðsjónar.		

Þegar	 grípa	hefur	 þurft	 til	 þess	 að	 svipta	 foreldra	 forsjá	 og	barni	 er	 komið	 fyrir	 á	

fósturheimili	skiptir	miklu	máli	í	þeim	tilfellum	að	hlúa	vel	að	barninu	því	slíkt	getur	haft	

afleiðingar	 síðar	 meir	 á	 lífsleiðinni	 (Guðrún	 Kristinsdóttir	 2004).	 Í	 rannsókn	 Bruskas	

(2008)	kemur	fram	að	mikill	hluti	barna	sem	dvelur	á	fósturheimilum,	og	óljóst	er	hvort	

fari	heim	aftur	eða	mun	dvelja	til	frambúðar	á	fósturheimili,	upplifir	í	kjölfarið	ótta,	sorg,	

kvíða	 og	 streitu.	 Bruskas	 telur	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 meðhöndla	 þessar	 tilfinningar	 hjá	

barninu	eins	fljótt	og	auðið	er	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	það	hafi	áhrif	á	andlegan	þroska	

og	heilsu	þess,	sem	hefur	aftur	áhrif	á	gæði	fullorðinsáranna.		

Eins	og	 fram	hefur	komið	hér	á	undan	þurfa	barnaverndarstarfsmenn	að	huga	að	

mörgum	atriðum	áður	en	til	þess	kemur	að	beita	þurfi	forsjásviptingu	samkvæmt	29.	gr	

barnaverndarlaga.	 Áður	 en	 til	 slíks	 úrræðis	 kemur	 hefur	 nefndin	 þurft	 að	 beita	 öllum	

vægari	úrræðum,	ef	talið	er	að	þau	komi	að	gagni,	til	að	reyna	eftir	fremsta	megni	að	ná	

fram	breyttum	aðstæðum	fyrir	barn	og	foreldra.	Þegar	slíkt	hefur	verið	reynt	án	þess	að	

tilskilinn	árangur	hafi	náðst	er	það	í	verkahring	barnaverndarnefnda	að	gera	kröfu	fyrir	

dómi	um	sviptingu	forsjár	barns	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002).	

3.4 Þvingunarúrræði	
Þegar	barn	þarf	nauðsynlega	stuðning	að	mati	barnaverndarnefnda	og	forsjáraðilar	eru	

því	andvígir	getur	reynst	nauðsynlegt	að	beita	þvingunarúrræðum.	Aldrei	skal	koma	til	

þess	nema	önnur	og	vægari	úrræði	hafi	verið	reynd	áður	og	ekki	sýnt	tilskilinn	árangur	

(Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002;	 Steinunn	 Bergmann,	 2015).	 Eins	 og	 í	 öllu	 ferli	 málsins	

skiptir	hér	máli	að	við	beitingu	þvingunarúrræða	að	horft	sé	til	hagsmuna	barns	og	þeir	

hafðir	 að	 leiðarljósi	 við	 beitingu	 úrræðisins	 (Hrefna	 Friðriksdóttir,	 2012).	 Það	 eru	

ákveðin	 tilvik	 þar	 sem	 barnaverndarnefnd	 hefur	 heimild	 til	 beitingar	 þvingunar	

samkvæmt	 26.	 og	 27.	gr.	 barnaverndarlaga.	 Í	 þeim	 tilvikum	 getur	 barnaverndarnefnd	

vistað	barn	í	allt	að	tvo	mánuði	ef	talin	er	þörf	fyrir	að	tryggja	barninu	öryggi	á	meðan	
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leitað	 er	 annarra	 úrræða.	 Hér	 má	 einnig	 styðjast	 við	 29.	gr.	í	 þeim	 málum	 sem	

barnaverndarnefnd	 þarf	 að	 leita	 til	dómstóla.	 Þegar	 beita	 þarf	 þvingunarúrræðum	 er	

mikilvægt	 að	 huga	 að	 þátttöku	 barna	með	 tilliti	 til	 aldurs	 þeirra	 og	þroska.	 Þó	 ber	 að	

hafa	í	huga	að	ef	barn	15	ára	eða	eldra	neitar	ráðstöfun	barnaverndarnefnda	getur	verið	

nauðsynlegt	 að	beita	þvingun.	Ef	 barnaverndarnefnd	 gerir	 kröfu	 um	 vistun	 barns	 utan	

heimilis	 í	 allt	 að	 12	 mánuði	 er	 það	 á	 valdi	 dómstóla	 að	 úrskurða	 um	 slíkt	

(Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002;	 Steinunn	 Bergmann,	 2015).	 Í	 þeim	 málum	 þar	 sem	

barnaverndarnefnd	krefst	þess	að	foreldri	skuli	svipt	 forsjá	þarf	barnaverndarnefnd	að	

höfða	mál	 fyrir	 dómi.	 Það	 er	 á	 valdi	 lögmanna	 að	 rekja	mál	 um	 forsjársviptingu	 fyrir	

dómstólum.	 Þrátt	 fyrir	 málshöfðun	 mun	 barnaverndarstarfsmaður	 enn	 vinna	 að	 máli	

fjölskyldunnar.	Það	er	í	verkahring	barnaverndarstarfsmanns	að	aðstoða	við	ákvarðanir	

um	umgengni	og	vistun	barns	á	meðan	málsmeðferð	á	sér	stað.	Slík	mál	kalla	því	á	gott	

samstarf	 á	 milli	barnaverndarstarfsmanns	og	lögmanns	 á	meðan	málsmeðferð	 stendur	

yfir	(Guðrún	Jónsdóttir,	2010;	Steinunn	Bergman,	2015).	Ef	barn	undir	18	ára	aldri	hefur	

orðið	fyrir	refsiverðri	háttsemi	er	skylt	að	veita	því	réttargæslumann,	samkvæmt	lögum	

um	meðferð	sakamála	nr.	88/2008.	Réttargæslumaður	gætir	hagsmuna	barnsins,	hefur	

eftirlit	 með	máli	 og	 stuðlar	 að	 því	 að	 barnið	 fái	 viðeigandi	 meðferð	 vegna	 afleiðinga	

brots	 sem	 það	 hefur	 orðið	 fyrir.	 Hafa	 ber	 í	 huga	 að	 ef	 foreldri	 er	 sviptur	 forsjá	 eða	

afsalar	 sé	 forsjá	 barns	 er	 það	 á	 valdi	 barnaverndarnefnda	 að	óska	 eftir	 að	barninu	 sé	

skipaður	 lögráðamaður	ef	talið	er	að	slíkt	þjóni	hagsmunum	þess	(Barnaverndarlög	nr.	

80/2002).		

Tímabundin	vistun	barns	utan	heimilis	er	oft	undanfari	forsjársviptingar	þótt	það	sé	

ekki	skilyrði	(Steinunn	Bergmann,	2015).	Í	 	Reglugerð	um	fóstur	nr.	804/2004	er	fjallað	

um	þau	réttindi	sem	barn	hefur	og	þær	skyldur	sem	barnaverndaryfirvöld	þurfa	að	fylgja	

eftir	ef	beita	þarf	slíkri	ráðstöfun.	Þegar	ljóst	þykir	að	barnaverndarnefnd	þurfi	að	vista	

barn	utan	heimilis	getur	hún	sótt	um	þrenns	konar	fóstur	hjá	Barnaverndarstofu,	hvort	

um	sé	að	ræða	þvingun	eða	ekki.	 Í	 fyrsta	 lagi	er	þar	um	að	ræða	styrkt	 fóstur,	sem	er	

ráðstöfun	til	að	mæta	þörfum	barns	þar	sem	það	er	aðstoðað	við	að	vinna	í	vanda	sínum	

til	að	það	geti	snúið	aftur	til	foreldra	sinna.	Tímabundið	fóstur	er	annar	kostur,	en	það	er	

fóstur	 sem	 á	 sér	 stað	 í	 afmarkaðan	 tíma.	 Með	 slíkri	 ráðstöfun	 eru	 foreldrum	 veitt	

tækifæri	 til	 að	 tryggja	 uppeldisaðstæður	 svo	 barn	 geti	 snúið	 aftur	 til	 þeirra.	 Þriðji	

möguleikinn	er	svo	varanlegt	fóstur,	en	þá	er	um	að	ræða	að	börn	séu	í	fóstri	til	18	ára	
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aldurs.	Úrræðinu	er	alla	jafna	beitt	þegar	ekki	hefur	náðst	árangur	til	að	bæta	aðstæður	

barns.	 Barnaverndarnefnd	 getur	 einnig	 beitt	 þvingunarráðstöfun	 ef	 vista	 þarf	 barn	 á	

meðferðarheimili	 (Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002;	 Reglugerð	 um	 fóstur	 nr.	 804/2004).	

Eins	og	fram	hefur	komið	er	það	á	ábyrgð	barnaverndaryfirvalda	að	grípa	 inn	í	ef	barn	

býr	við	 slæmar	aðstæður	og	þrátt	 fyrir	að	munur	 sé	gerður	á	afskiptum	barnaverndar	

hvað	 varðar	 stuðnings-	 og	 þvingunarúrræði	 má	 segja	 að	 öll	 afskipti	 hennar	 séu	

íþyngjandi	fyrir	fjölskyldur	(Hrefna	Friðriksdóttir	og	Hafdís	Gísladóttir,	2015).	

3.5 Forsjársvipting	
Forsjársvipt	 foreldri	 er	 hugtak	 sem	 notað	 er	 ef	 fyrir	 kemur	 að	 foreldrar	 óski	 eftir	 að	

afsala	 sé	 forsjá	barns	 til	barnaverndarnefnda	samkvæmt	25.	gr.	Barnaverndarlaga	eða	

séu	 sviptir	 forsjá	 samkvæmt	 29.	 gr	 sömu	 laga.	 Kveðið	 er	 á	 um	 í	 29.	 grein	

barnaverndarlaga	að	barnaverndarnefnd	hafi	 heimild	 til	 að	 krefjast	þess	 fyrir	dómi	að	

foreldri	sé	svipt	forsjá	ef:		

a.	 að	daglegri	 umönnun,	 uppeldi	 eða	 samskiptum	 foreldra	og	barns	 sé	 ábótavant	
með	hliðsjón	af	aldri	þess	og	þroska,	

b.	að	barninu	sé	misþyrmt	,	misboðið	kynferðislega	eða	megi	þola	alvarlega	andlega	
eða	líkamlega	áreitni	eða	niðurlægingu	á	heimilinu,		

c.	að	 líkamleg	eða	andlegri	heilsu	barns	eða	þroska	þess	sé	hætt	búin	sökum	þess	
að	 foreldrar	 eru	 augljóslega	 vanhæfir	 til	 að	 fara	 með	 forsjána,	 svo	 sem	 vegna	
vímuefnaneyslu,	geðrænna	truflana,	greindarskorts	eða	að	breytni	foreldra	sé	líkleg	
til	að	valda	barni	alvarlegum	skaða.	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002)	

Í	1.	mgr.	71.	gr.	Stjórnarskrár	 lýðveldisins	 Íslands	nr.	33/1944	er	kveðið	á	um	 friðhelgi	

heimilisins	og	fjölskyldu.	Það	að	barni	sé	fyrir	bestu	að	alast	upp	hjá	foreldrum	sínum	er	

ein	af	meginreglum	íslensks	réttarfars.	Það	getur	reynst	foreldrum	erfitt	að	veita	barni	

sínu	óaðfinnanlegt	uppeldi	og	eru	fæstir	foreldrar	færir	um	það.	Flestir	foreldrar	reyna	

eftir	fremsta	megni	að	sinna	foreldrahlutverki	sínu	án	þess	að	valda	barni	skaða.	Þegar	

aðstæður	barns	eru	óviðunandi	og	foreldrar	vanrækja	forsjárskyldur	sínar	geta	yfirvöld	

komið	barninu	úr	slíkum	aðstæðum	lögum	samkvæmt.	Ef	 til	þess	kemur	að	foreldri	er	

svipt	forsjá	er	mikilvægt	við	málsmeðferð	að	málsgögn	séu	metin	heildstætt	og	gögn	um	

hæfni	foreldra	þurfa	að	vera	til	staðar	svo	hægt	sé	að	meta	hæfni	þeirra.	 Í	öllu	ferlinu	

þarf	að	hafa	það	í	huga	að	réttur	barna	er	að	geta	búið	við	heillavænleg	uppeldiskilyrði	

og	sjónarmið	þeirra	eiga	ávallt	að	vera	í	forgrunni	(Ingveldur	Einarsdóttir,	1999).		
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Í	ársskýrslu	Barnaverndarstofu	 kemur	 fram	 að	 í	málum	 tíu	 barna	 árið	 2009	 gerðu	

barnaverndarnefndir	 kröfu	fyrir	 dómi	 um	 sviptingu	 forsjár	 samkvæmt	 29.	 grein	

barnaverndarlaga.	Árið	2011	gerðu	barnaverndarnefndir	kröfu	 fyrir	dómi	um	sviptingu	

forsjár	 sautján	 barna	 en	 árið	 2013	 voru	 börnin	 tólf.	 Dómur	 féll	 um	 sviptingu	 forsjár	 í	

málum	sex	barna	árið	2009	en	árið	2013	var	sá	fjöldi	tíu.	Fram	kemur	í	skýrslunni	að	á	

árunum	2009	til	ársins	2013	voru	48,6%	barnanna	á	aldrinum	núll	til	fimm	ára	en	31,4%	

þeirra	voru	á	aldrinum	sex	til	tíu	ára.	Í	þeim	málum	þar	sem	barnaverndarnefndir	gerðu	

kröfu	um	sviptingu	forsjár	voru	börnin	í	flestum	tilfellum	vistuð	hjá	fósturforeldrum	eða	

nákomnum	ættingjum	(Halla	Björk	Marteinsdóttir,	2014).	

3.6 Talsmaður	barna	

Mikilvægt	er	að	tryggja	börnum	réttaröryggi	en	meðferð	barnaverndarmáls	getur	staðið	

yfir	í	langan	tíma.	Eins	og	fram	hefur	komið	geta	hagsmunir	barns	og	foreldra	stangast	á,	

sem	veldur	því	að	foreldrar	eru	ekki	hæfir	til	að	tala	fyrir	hönd	barnsins.	Það	skiptir	því	

miklu	máli	að	slíkt	sé	metið	hverju	sinni,	það	er	hvort	 foreldrar	eru	færir	um	að	koma	

fram	fyrir	hönd	barnsins,	hvenær	börn	eru	fær	um	að	tjá	sig	án	milligöngu	foreldra	eða	

hvenær	 er	 rétt	 að	 veita	 börnum	 stuðning	 til	 að	 tjá	 sig	 varðandi	 mál	 sem	 varða	 þau	

(Hrefna	Friðriksdóttir	og	Hafdís	Gísladóttir,	2015).	

Í	grein	eftir	Guðrúnu	Erlendsdóttur	(1976-b),	sem	birt	var	í	Alþýðublaðinu	árið	1976,	

taldi	hún	að	ef	barni	yrði	skipaður	talsmaður	við	hvert	tilvik	væri	það	minni	hætta	fyrir	

barnið	að	barnaverndarnefnd	tæki	óæskilegar	ákvarðanir	um	málefni	þess.	Guðrún	taldi	

að	barn	ætti	að	vera	viðurkenndur	málsaðili	og	þar	af	leiðandi	mikilvægt	að	valinn	væri	

sérstakur	talsmaður	sem	talar	máli	þess.	

Með	setningu	laga	nr.	58/1992	um	vernd	barna	og	ungmenna	var	í	fyrsta	sinn	sett	

inn	ákvæði	 sem	heimilaði	barnaverndarnefnd	að	 skipa	barni	 talsmann.	Markmiðið	 var	

að	 auka	 réttaröryggi	 barna	 við	 sérstakar	 aðstæður	 (Hrefna	 Friðriksdóttir	 og	 Hafdís	

Gísladóttir,	2015).	Í	Reglugerð	um	málsmeðferð	fyrir	barnaverndarnefnd	nr.	56/2004	er	

kveðið	 á	 um	 að	 þegar	 tekin	 hefur	 verið	 ákvörðun	 um	 könnun	 máls	 skal	

barnaverndarnefnd	taka	afstöðu	til	þess	hvort	skipa	eigi	barni	talsmann	eða	ekki.	 Í	29.	

gr.	 barnaverndarlaga	 kemur	 fram	 að	 barni	 skuli	 skipaður	 talsmaður	 áður	 en	 krafa	 er	

gerð	um	sviptingu	forsjár.	Þetta	ákvæði	á	einnig	við	ef	gripið	er	til	ráðstafana	samkvæmt	

25.,	 27.	 og	 28.	 gr.	 barnaverndarlaga.	 Í	 reglugerð	 um	 málsmeðferð	 fyrir	
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barnaverndarnefnd	 nr.	 56/2004	 er	 tekið	 fram	 að	 talsmaður	 skuli	 hafa	 	 sérþekkingu	 á	

málefnum	barna	þótt	ekki	sé	gerð	krafa	um	sértæka	menntun.	Talsmaður	má	ekki	hafa	

neina	hagsmuni	við	úrlausn	máls	og	þarf	því	að	vera	best	fallinn	til	að	þjóna	hagsmunum	

barns	í	máli	þess.	Það	er	í	verkahring	talsmanns	að	koma	áfram	sjónarmiðum	barns	eftir	

að	hafa	rætt	við	það	um	sjónarmið	þess.		

Í	 rannsókn	Hrefnu	Friðriksdóttur	og	Hafdísar	Gísladóttur	 (2015)	 var	 skoðað	hvaða	

sjónarmið	lágu	til	grundvallar	skipunar	talsmanna	þegar	barnaverndarnefnd	hafði	tekið	

ákvörðun	 um	 könnun	 máls.	 Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 að	 skipun	 talsmanns	 í	

barnaverndarmálum	er	ábótavant.	Ekki	var	hægt	að	sjá	í	þeim	170	málum	sem	skoðuð	

voru	hvaða	grundvallarákvörðun	 lægi	að	baki	skipuninni.	Aðeins	einu	barni,	af	þessum	

170,	 var	 skipaður	 talsmaður	 við	 könnun	 máls.	 Ástæður	 sem	 vísað	 var	 til	 voru	 ungur	

aldur	barns	og	að	ekki	þótti	þörf	á	talsmanni.	Þegar	gripið	var	til	ráðstafana	um	vistun	

barns	utan	heimilis	var	innan	við	43%	barna	skipaður	talsmaður	(Hrefna	Friðriksdóttir	og	

Hafdís	Gísladóttir,	2015).	

Í	 lögum	um	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barns	 nr.	 19/2013	 	 kemur	

fram	að	við	málsmeðferð	fyrir	dómi	eða	stjórnvaldi	sem	varðar	barn	skal	barninu	veitt	

tækifæri	til	að	tjá	sig,	hvort	heldur	er	fyrir	milligöngu	talsmanns	eða	beint,	eins	og	segir	

til	um	í	Reglugerð	um	málsmeðferð	fyrir	barnaverndarnefnd	nr.	56/2004.	Þetta	er	einnig	

áréttað	 í	 tilmælum	 Evrópuráðs	 um	 barnvænlega	 réttarvörslu	 (Velferðarráðuneytið,	

2015).	 Í	 rannsókn	 Anni	 G.	 Haugen	 (2004)	 kom	 fram	 að	 þegar	 leita	 þurfti	 eftir	

upplýsingum	er	vörðuðu	barnið	var	oftast	leitað	til	foreldra	eða	kennara	í	stað	þess	að	

ræða	við	barnið	sjálft.	Markmiðið	með	því	að	skipa	barni	talsmann	er	að	rödd	barnsins	

fái	að	heyrast	og	að	þess	sjónarmið	komi	fram	án	þess	að	það	sé	litað	af	sjónarmiðum	

foreldris.		
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4 Áhættuþættir	og	rannsóknir	
Í	köflunum	hér	á	eftir	verða	skoðaðir	helstu	áhættuþættir	sem	tengjast	því	að	barn	sé	

beitt	ofbeldi	 eða	vanrækslu,	 ásamt	afleiðingum	þess	á	 líf	 barns.	 Samkvæmt	ársskýrslu	

Barnaverndarstofu	voru,	árið	2013,	börn	einstæðra	foreldra	stærsti	hluti	barna	sem	við	

sögu	 komu	 í	 barnaverndarmálum	 eða	 42,2%	 (Halla	 Björk	 Marteinsdóttir,	 2014).	

Rannsókn	Bjarnason	og	Arnarsson	(2011)	sýndi	fram	á	að	í	flestum	vestrænum	löndum	

er	 það	móðir	 sem	 fer	með	 forsjá	 barna	 sinna	 við	 skilnað	 þótt	 breytingar	 hafi	 orðið	 á	

þessum	högum	á	undanförnum	árum.	Á	Íslandi	er	því	þannig	farið	að	í	flestum	tilfellum	

búa	börn	hjá	móður	 en	 fram	kemur	 í	 skýrslu	 sem	gerð	 var	 árið	 2008	 fyrir	 „nefnd	um	

stöðu	 einstæðra	 og	 forsjárlausra	 foreldra	 og	 foreldra	 með	 sameiginlega	 forsjá	 og	

réttarstöðu	 barna	 þeirra“	 að	 90,7%	 einstæðra	 mæðra	 eru	 með	 öll	 börn	 sín	 skráð	 á	

heimili	sínu	en	einungis	11,8%	feðra	(Magnús	S.	Magnússon,	Ólöf	Garðarsdóttir,	Guðjón	

Hauksson,	 Helga	 Katrín	 Tryggvadóttir,	 Guðrún	 Ragnheiður	 Jónsdóttir	 og	 Stefán	 Þór	

Jansen,	2008).	Tölur	Hagstofu	Íslands	(2016)	sýna	fram	á	að	fjöldi	einstæðra	mæðra	var	

11.319	í	október	2016	en	aftur	á	móti	var	fjöldi	einstæðra	feðra	hér	á	landi	1.146	á	sama	

tíma.	 Varðandi	 sameiginlega	 forsjá	 barns	 hafa	 tölur	 Hagstofu	 Íslands	 ekki	 verið	

uppfærðar	 síðan	 2011,	 en	 það	 ár	 voru	 555	 foreldrar	 með	 sameiginlega	 forsjá	 eftir	

sambúðarslit	 (Hagstofa	 Íslands,	 e.d.).	 Í	 rannsókn	Hildigunnar	Ólafsdóttur	 og	 Kristnýjar	

Steingrímsdóttur	 (2013)	 kom	 fram,	 í	 þeim	málum	 sem	 vísað	 var	 til	 barnaverndar,	 að	

börn	 sem	 bjuggu	 við	 vímuefna-	 eða	 áfengisneyslu	 foreldra	 bjuggu	 flest	 hjá	 einstæðu	

foreldri	 og	 þá	 í	 flestum	 tilfellum	móður	 eða	 í	 42%	 tilfella.	 Einnig	 var	 sýnt	 fram	 á	 að	

foreldri	 sem	 er	 eitt	 í	 heimili	 er	 í	 meiri	 hættu	 á	 að	 vanrækja	 barn	 sitt	 en	 foreldrar	 í	

sambúð.	

Í	 tölum	 Hagstofunnar	 kemur	 fram	 að	 árið	 2013	 voru	 30,8%	 barna	 einstæðra	

foreldra	undir	lágtekjumörkum,	og	að	í	tilviki	25%	barna	einstæðra	foreldra	var	skortur	á	

efnislegum	gæðum	(Hagstofa	Íslands,	2014).	Það	skiptir	því	töluverðu	máli	að	stuðla	að	

aukinni	þátttöku	feðra	í	 lífi	barna	sinna	en	það	eykur	 líkur	á	að	barn	fái	þann	stuðning	

sem	 til	 þarf	 og	 jöfn	 þátttaka	 foreldra	 stuðlar	 að	 betri	 líðan	 barns	 (Bjarnason	 og	

Arnarsson,	2011).	
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Í	rannsókn	Afifi,	Taillieu,	Cheung,	Katz,	Tonmyr	og	Sareen	(2015)	er	sýnt	fram	á	að	ef	

foreldrar	eru	einstæðir	eru	meiri	líkur	á	að	barn	sé	beitt	ofbeldi.	Niðurstöður	sýndu	að	

50,6%	 einstæðra	 foreldra	 beita	 börn	 sín	 ofbeldi.	 Einnig	 beittu	 30,7%	 foreldra	 sem	

glímdu	við	fjárhagsörðugleika	ofbeldi.	Foreldrar	sem	þurftu	félagslega	aðstoð	voru	43%	

af	þeim	sem	beittu	obeldi.	Fram	kom	að	30,9%	einstaklinga	sem	bjuggu	við	óviðunandi	

húsnæðisskilyrði	beittu	börn	sín	ofbeldi.	Samkvæmt	Afifi	og	félögum	(2015)	er	mikilvægt	

að	 nýta	 þessar	 upplýsingar	 til	 að	 þróa	 áætlanir	 sem	miða	 að	 því	 að	 vernda	 börn	 svo	

hægt	sé	að	koma	í	veg	fyrir	að	slíkt	gerist.	

4.1 Ofbeldi	og	vanræksla	
Afleiðingar	 endurtekins	 ofbeldis	 og	 vanrækslu	 í	 uppeldi	 barna	 geta	 komið	 fram	 sem	

úthverf	vandkvæði	sem	lýsa	sér	í	hegðunarvanda,	en	algengara	er	að	úthverf	vandkvæði	

komi	fram	hjá	drengjum.	Hins	vegar	koma	innhverf	vandkvæði	í	flestum	tilvikum	frekar	

fram	hjá	 stúlkum	en	 þau	 lýsa	 sér	 sem	 kvíði	 eða	 vanlíðan.	 Þegar	 börn	 glíma	 við	 slíkan	

vanda	 um	 langan	 tíma	 getur	 það	 leitt	 til	 geðrænna	 vandkvæða	 (Freydís	 Jóna	

Freysteinsdóttir,	2004).	

Fjöldi	rannsókna	hefur	sýnt	fram	á	að	börn	sem	búa	við	ofbeldi	eða	hafa	sætt	 illri	

meðferð	 eiga	 á	 hættu	 að	 glíma	 við	 sálfræðilegan	 vanda,	 hegðunarvanda,	 líkamlega	

vanheilsu	og	sjálfsvíghugsanir	sem	fylgja	þeim	inn	í	fullorðinsárin	(Afifi,	Taillieu,	Cheung,	

Katz,	 Tonmyr	 og	 Sareen,	 2015;	 Asgeirsdóttir,	 Sigfusdóttir,	 Gudjonsdottir	 og	

Sigurdarsson,	2011;	Dubowitz,	2013).	Í	rannsókn	þeirra	félaga,	Hecht,	Cicchetti,	Rogosch	

og	 Crick	 (2014),	 var	 sýnt	 fram	 á	 að	 auknar	 líkur	 eru	 á	 að	 börn	 sem	 beitt	 hafa	 verið	

ofbeldi	 þrói	 með	 sér	 jaðarpersónuleikaraskanir,	 en	 70%	 einstaklinga	 sem	 glímdu	 við	

persónuleikaraskanir	 urðu	 fyrir	 ofbeldi	 í	 æsku.	 Samkvæmt	 Guðrúnu	 Kristinsdóttur	

(2014)	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	börn	sem	verða	fyrir	ofbeldi	eða	verða	vitni	að	ofbeldi	

á	milli	 foreldra	upplifa	meiri	streitu	og	glíma	við	ýmisskonar	erfiðleika	frekar	en	önnur	

börn.	Börn	sem	verða	vitni	að	ofbeldi	innan	heimilis	eiga	frekar	á	hættu	en	önnur	börn	

að	 vera	 vanrækt	 af	 foreldrum	 og	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 drengir	 eru	 frekar	

beittir	líkamlegu	ofbeldi	en	stúlkur	þar	sem	alvarlegt	ofbeldi	á	sér	stað	á	heimili	(Guðrún	

Kristinsdóttir,	2014).	

Fram	kemur	í	rannsókn	Geirs	Gunnlaugssonar		og	Jónínu	Einarsdóttur	(2013)	að	um	

helmingur	þátttakenda	hafði	verið	beittur	líkamlegu	refsingum	sem	barn.	Þátttakendur	
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voru	1500	fullorðnir	einstaklingar	18	ára	og	eldri,	sem	valdir	voru	með	slembiúrtaki	úr	

þjóðskrá	 Íslands.	Meðalaldurinn	 var	 46,3	 ár,	 yngstu	 þátttakendurnir	 voru	 fæddir	 árið	

1992	 og	 sá	 elsti	 var	 fæddur	 árið	 1916.	 Svörun	 var	 65%.	 Mikill	 munur	 var	 á	 aldri	

þátttakenda	en	eldri	þátttakendur	voru	 frekar	beittir	 líkamlegri	 refsingu	en	þeir	 yngri.	

Einstaklingar	 sem	 fæddir	 voru	 fyrir	 1980	 voru	 tvisvar	 sinnum	 líklegri	 til	 að	 hafa	 verið	

beittir	 líkamlegri	 refsingu	 en	 einstaklingar	 sem	 fæddir	 voru	 eftir	 þann	 tíma	 (Geir	

Gunnlaugsson		og	Jónína	Einarsdóttir,	2013).	Rannsókn	sem	gerð	var	 í	Kanada	gefur	til	

kynna	að	32%	fullorðinna	einstaklinga	þar	í	 landi	hafi	orðið	fyrir	andlegri,	 líkamlegri	og	

kynferðislegri	 misnotkun	 sem	 börn	 (Afifi,	 Taillieu,	 Cheung,	 Katz,	 Tonmyr	 og	 Sareen,	

2015).	Í	rannsókn	Fusco	og	Cahalane	(2013),	þar	sem	meðalaldur	barna	sem	tilkynnt	var	

um	 í	 rannsókninni	 var	 rúmlega	 þriggja	 ára,	 kom	 fram	 að	 vanræksla	 var	 algengasta	

ástæða	þess	að	foreldrar	voru	tilkynntir	til	barnaverndaryfirvalda.	Þetta	átti	við	um	25%	

barna.	Þar	á	eftir	voru	foreldrar	sem	misnotuðu	áfengi	eða	vímuefni	en	um	23%	barna	

voru	í	þeim	hópi.	Um	13%	barna	höfðu	verið	beitt	líkamlegu	ofbeldi	og	2%	barna	höfðu	

orðið	 fyrir	 kynferðislegu	 ofbeldi	 samkvæmt	 rannsókninni.	 Helstu	 ástæður	 fyrir	 því	 að	

foreldrar	voru	tilkynntir	 til	barnaverndaryfirvalda	voru	andleg	veikindi	en	43%	foreldra	

glímdu	við	þunglyndi.	 Tæplega	31%	áttu	 svo	 við	 áfengis-	 og	 vímuefnavanda	að	 stríða.	

Oftar	en	ekki	má	þó	tengja	þessa	flokka	saman	því	auknar	líkur	eru	á	að	foreldrar	sem	

glíma	við	áfengis-	og	vímuefnavanda	beiti	börn	sín	ofbeldi	eða	vanræki	þau.		

Niðurstöður	rannsóknar	sem	gerð	var	í	Ástralíu	sýndi	fram	á	að	á	hverju	ári	urðu	að	

meðaltali	 4	 til	 16%	barna	 fyrir	 ofbeldi	 og	 að	eitt	 af	 hverju	 tíu	börnum	var	 andlega	og	

líkamlega	vanrækt.	Á	milli	 fimm	til	tíu	prósent	stúlkna	verða	fyrir	kynferðislegu	ofbeldi	

og	um	fimm	prósent	drengja.	Börn	sem	búa	við	skort	á	eftirliti	og	stuðningi	eru	í	meiri	

áhættu	en	önnur	börn	að	verða	beitt	kynferðislegu	ofbeldi	(Sun	og	Buys,	2012).	

4.2 Áfengis-		og	vímuefnaneysla	foreldra	
Í	 rannsókn	Hildigunnar	Ólafsdóttur	og	Kristnýjar	 Steingrímsdóttur	 (2013)	kom	 fram	að	

flest	afskipti	barnaverndarnefnda	eru	vegna	foreldra	sem	glíma	við	áfengisneyslu.	Fleiri	

tilkynningar	koma	til	barnaverndar	sem	tengjast	neysluvanda	mæðra	en	feðra,	en	gera	

má	 ráð	 fyrir	 að	 öðruvísi	 sé	 brugðist	 við	 ef	 móðir	 er	 í	 áfengis-	 eða	 vímuefnaneyslu.	

Hildigunnur	og	Kristný	skýra	það	með	því	að	að	mæður	hafa	sinnt	stærra	hlutverki	í	lífi	

barna	en	feður.	
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Áætlað	 er	 að	 um	 9%	 barna	 í	 Bandaríkjunum	 búi	 hjá	 foreldri	 sem	 glímir	 við	

fíkniefnavanda.	 Þessi	 börn	eiga	 á	hættu	 að	 glíma	 við	 tilfinningalegan	og	 sálfræðilegan	

vanda	 og	 eiga	 oft	 og	 tíðum	 við	 ýmis	 félagsleg	 vandamál	 að	 stríða	 (Einbinder,	 2010).	

Fram	kemur	í	rannsókn	Park	og	Scheoo	(2015)	að	áfengisneysla	foreldra	hefur	töluverð	

áhrif	á	líðan	barna	sem	búa	við	slíkar	aðstæður.	Þessi	börn	eru	líklegri	en	önnur	börn	til	

þess	 að	 glíma	 á	 uppvaxtarárum	 sínum	 við	 þunglyndi,	 kvíða,	 sjálfsvígshegðun	 og	

vímuefnavanda,	og	eiga	í	erfiðleikum	með	félagsleg	samskipti.	Einnig	var	sýnt	fram	á	að	

börn	 á	 aldrinum	 eins	 til	 fjögurra	 ára	 sem	 búa	 hjá	 foreldrum	 í	 áfengisneyslu	 verða	

árásargjarnari	og	hafa	litla	sjálfstjórn.		

Yfirlit	rannsókna	sýna	flest	fram	á	neikvæðar	afleiðingar	áfengis-	og	vímuefnaneyslu	

foreldra	varðandi	heilsu	og	velferð	barna.	Börn	sem	búa	við	slíkar	aðstæður	verða	oft	og	

tíðum	 skapstór	 og	 glíma	 við	 persónuleikatruflun,	 fíkniefnaneyslu	 og	 sálfræðilega	 og	

sálfélagslega	truflun.	Þegar	skoðað	er	mynstur	í	fjölskyldum	sem	eiga	við	vímuefnavanda	

að	 etja	 eru	 meiri	 átök	 innan	 fjölskyldunnar	 og	 minni	 samheldni.	 Geðsjúkdómar	 hjá	

börnum	 alkóhólista	 eru	 tíðari	 en	 þessi	 börn	 eru	 í	 meiri	 áhættu	 að	 þróa	 með	 sér	

geðsjúkdóma.	Börn	sem	eiga	foreldra	sem	glíma	við	geðsjúkdóma	eru	í	meiri	áhættu	en	

önnur	 börn	 að	 eiga	 við	 andleg	 vandamál	 að	 stríða	 eða	 önnur	 vandamál	 sem	 tengjast	

þroska	 og	 félagsfærni	 (Hildigunnur	 Ólafsdóttir	 og	 Kristný	 Steingrímsdóttir,	 2013;	

Lagerberg	og	Sundelin,	2000).	

4.3 Geðræn	vandkvæði	foreldra	

Í	rannsókn	sem	gerð	var	í	Ástralíu	árið	2014	kom	fram	að	mikill	fjöldi	mæðra	sem	glímir	

við	geðrænan	vanda	er	undir	eftirliti	barnaverndar	þar	í	landi.	Rannsóknin	sýndi	fram	á	

að	 þegar	 geðheilsa	 mæðra	 hamlar	 þeim	 að	 sinna	 skyldum	 gagnvart	 börnum	 sínum	

verður	 það	 þess	 valdandi	 að	 börnin	 taka	 á	 sig	meiri	 ábyrgð	 en	æskilegt	 er	miðað	 við	

aldur	þeirra.	Þessi	börn	upplifa	meira	álag	og	áhyggjur	og	til	lengri	tíma	litið	glíma	þessi	

börn	oft	við	sálfræðilegan	vanda	eða	hegðunarvanda,	og	áfengis-	eða	vímuefnaneyslu.	

Auk	þess	eiga	þau	oft	í	erfiðleikum	með	tengslamyndun	seinna	í	lífinu	og	setja	oft	þarfir	

annarra	ofar	sínum	(Perera,	Short	og	Fernbacher,	2014).		

Í	kanadískri	rannsókn	þeirra	félaga	Westad	og	McConnell	(2012)	kemur	fram	að	það	

eru	 meiri	 líkur	 á	 að	 foreldrar	 sem	 glíma	 við	 andleg	 veikindi	 séu	 undir	 eftirliti	

barnaverndaryfirvalda.	Fram	kom	 í	 rannsókninni	að	eitt	af	hverjum	fimm	börnum	sem	
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tilkynnt	 var	 um	 væri	 beitt	 ofbeldi	 í	 þeim	 málum	 þegar	 mæður	 glímdu	 við	 andleg	

veikindi.	 Meira	 en	 fimm	 milljón	 barna	 í	 Bandaríkjunum	 eiga	 foreldri	 sem	 glíma	 við	

andleg	 veikindi	 og	 um	 20.000	 börn	 fæðast	 á	 ári	 hverju	 hjá	 mæðrum	 sem	 glíma	 við	

þroskahömlun.	Sumar	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	um	það	bil	75%	foreldra	sem	glímt	

hafa	 við	 andleg	 veikindi	 hafa	 misst	 forsjá	 barna	 sinna.	 Til	 að	 bregðast	 við	 þessu	 eru	

dómstólar	í	New	Jersey		farnir	að	miða	ákvarðanir	sínar	að	því	að	foreldrar	sem	glíma	við	

andleg	 veikindi	 fái	 viðeigandi	 aðstoð	 til	 að	 hjálpa	 þeim	 að	 viðhalda	 fjölskyldu	 sinni	

(Smith,	2015).	

Áströlsk	rannsókn	þeirra	félaga	Perera,	Short	og	Fernbacher	(2014)	skoðaði	mæður	

sem	glímdu	við	geðsjúkdóma	og	afleiðingar	þess	á	líf	þeirra.	Rannsóknin	sýndi	fram	á	að	

þegar	móðirin	getur	ekki	uppfyllt	þá	vernd	sem	barnið	þarf	er	gripið	 til	þess	að	svipta	

hana	forsjá.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	meðal	annars	að	mæður	sem	glíma	við	

geðsjúkdóma	hika	við	að	leita	sér	aðstoðar	sökum	ótta	við	að	missa	forsjá	barna	sinna.	

Niðurstöður	sýndu	einnig	fram	á	að	við	aðskilnað	móður	og	barns	voru	meiri	líkur	á	að	

barnið	 glímdi	 við	 þroskatruflun	 og	 hegðunarvanda.	 Við	 aðskilnað	 verður	 truflun	 á	

tengslamyndun	móður	 og	 barns	 sem	 hefur	 neikvæð	 áhrif	 á	 gæði	 samskipta	 seinna	 á	

lífsleiðinni	 (Perera,	 Short	og	 Fernbacher,	 2014).	 Það	hefur	einnig	 verið	 sýnt	 fram	á	að	

börn	 sem	 sættu	 kynferðis-,	 líkamlegu	 og	 andlegu	 ofbeldi	 eru	 í	meiri	 hættu	 en	 önnur	

börn	 á	 að	 þróa	með	 sér	 geðræn	 vandamál	 á	 fullorðinsárum	 (Schneider,	 Baumrind	 og	

Kimerling,	2007).	

4.4 Seinfærir	foreldrar	
Erlendar	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	í	40	til	60%	tilvika	eru	seinfærir	foreldrar	sviptir	

forsjá	barna	sinna	og	að	slíkt	sé	gert	án	þess	að	slík	 íhlutun	sé	nauðsynleg.	Talið	er	að	

helstu	 ástæður	 fyrir	 þessari	 háu	 tíðni	 forsjársviptingar	 hjá	 seinfærum	 foreldrum	megi	

rekja	 til	 ákvarðana	 fagfólks	 frekar	en	 frammistöðu	 foreldra.	Hlutfall	 forsjárviptingar	er	

töluvert	hærra	hjá	foreldrum	með	þroskahömlun	heldur	en	hjá	öðrum	foreldrum.	Talið	

er	að	helstu	ástæður	þess	megi	rekja	til	þess	að	foreldrar	með	þroskahömlun	eru	oft	og	

tíðum	 sýnilegri	 og	 krefjast	 meiri	 vinnu	 og	 stuðnings	 en	 aðrir	 foreldrar,	 frekar	 en	 að	

velferð	barns	 sé	 í	húfi.	Það	hefur	 verið	 litið	 svo	á	að	einstaklingar	með	þroskahömlun	

þurfi	meiri	umönnun	sem	hefur	orðið	þess	valdandi	að	seinfærir	einstaklingar	eru	frekar	

sviptir	forsjá	barna	sinna	en	aðrir	foreldrar.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	ekki	sé	tekið	tillit	til	
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einstaklingsbundinnar	getu	foreldra	og	að	seinfærum	foreldrum	sé	ekki	veitt	viðeigandi	

þjónusta	 áður	 en	 til	 forsjársviptingar	 kemur.	 Rannsóknir	 hér	 á	 landi	 sýna	 svipaðar	

niðurstöður.	Í	langtímarannsókn	sem	gerð	var	hér	á	landi	á	árunum	1994	til	2005	missti	

helmingur	seinfærra	 foreldra	 í	 rannsókninni	varanlega	 forsjá	barna	sinna	 (Hanna	Björg	

Sigurjónsdóttir,	Helga	Baldvinsdóttir	Bjargardóttir	og	Rannveig	Traustadóttir,	2009).	Hjá	

Lagerber	og	Sundelin	(2000)	kemur	fram	að	í	rannsókn	sem	fylgdi	eftir	41	barni	sem	ólst	

upp	 hjá	 seinfæru	 foreldri	 gekk	 einungis	 sex	 börnum,	 eða	 15%	 þeirra,	 vel	 í	 lífinu	 og	

þróuðu	ekki	með	sér	vandamál	í	seinni	tíð.	

Rannsókn	 Anni	 G.	 Haugen	 (2004)	 bendir	 til	 þess	 að	 mismunur	 sé	 á	 því	 hvernig	

barnaverndarstarfsmenn	meta	 hvert	 tilvik	 fyrir	 sig.	 Það	 veldur	 því	 að	 stuðningsúrræði	

eru	misjöfn	eftir	starfsmanni	sem	verður	þess	valdandi	að	misræmi	verður	á	stuðningi	á	

milli	 foreldra	 almennt.	 Einnig	 hefur	 verið	 sýnt	 fram	 á	 að	 það	 hefði	 áhrif	 á	 ákvörðun	

starfsmanna	barnaverndar	að	þroskahömlun	einstaklings	væri	varanleg	en	aftur	á	móti	

væri	hægt	að	grípa	inn	í	og	aðstoða	einstaklinga	sem	glímdu	við	áfengissýki	og	að	þeir	

ættu	 frekar	 afturkvæmt	 en	 einstaklingar	með	 þroskahömlun.	 Það	 er	 því	mikilvægt	 að	

sníða	 úrræði	 í	 barnavernd	 að	 þörfum	 einstaklingsins,	 eins	 og	 fram	 kom	 í	 rannsókn		

Auðar	 Óskar	 Guðmundsdóttur,	 Helenu	 Unnarsdóttur	 og	 Sigrúnar	 Júlíusdóttur	 (2009),	

þar	 sem	 skoðuð	 voru	 vistheimili	 barna	 þar	 sem	markmiðið	 var	 að	 styrkja	 fjölskyldur	 í	

uppeldishlutverki	 sínu.	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 það	 virðist	 vera	 að	 fjölskyldur	 með	

geðræna	erfiðleika	eða	þroskaskerðingu	eigi	erfiðara	en	aðrir	foreldrar	með	að	nýta	sér	

slíkt	úrræði.	

Sökum	 fötlunar	 sinnar	 getur	 það	 oft	 og	 tíðum	 reynst	 þroskaskertum	 foreldrum	

erfiðara	en	öðrum	foreldrum	að	uppfylla	viðmið	barnaverndar	og	dómstóla.	Þótt	margar	

rannsóknir	sýni	fram	á	að	börn	seinfærra	foreldra	eigi	erfiðara	með	að	fóta	sig	í	lífinu	þá	

hafa	aðrar	rannsóknir	sýnt	fram	á	að	ef	tekið	er	mið	af	öllum	þáttum	í	umhverfi	barnsins	

bendir	margt	til	þess	að	svo	sé	ekki.	Það	hefur	þó	verið	sýnt	fram	á	að	börn	sem	alast	

upp	 hjá	 seinfærum	 foreldrum	 eru	 líklegri	 en	 önnur	 börn	 til	 að	 verða	 fyrir	 einelti	 og	

félagslegri	útskúfun.	Til	að	stuðla	að	betri	líðan	foreldra	og	barns	skiptir	töluverðu	máli	í	

vinnu	 með	 seinfærum	 foreldrum	 að	 stuðningsúrræðin	 taki	 mið	 af	 foreldri	 og	 að	

stuðningurinn	 sé	 veittur	 í	 þeirra	nærumhverfi	 og	 til	 lengri	 tíma.	 Til	 að	 auka	 líkur	 á	 að	

seinfærir	 foreldrar	 geti	 tileinkað	 sér	þann	 stuðning	 sem	barnaverndarnefnd	veitir	þarf	
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að	 auka	 styrk	 einstaklingsins	 og	 virða	 þarfir	 hans.	 Í	 vinnu	 með	 seinfærum	 foreldrum	

skiptir	töluverðu	máli	að	stuðningurinn	sé	í	nærumhverfinu,	að	gott	samstarf	sé	á	milli	

leikskóla	 og	 skóla	 og,	 ef	 mögulegt	 er,	 að	 stórfjölskyldan	 sé	 þátttakandi	 í	 ferlinu	

(Barnaverndarstofa,	e.d.).	

4.5 Verndandi	þættir	

Í	uppeldi	og	umönnun	barns	er	mikilvægt	að	tilfinningalegum,	líkamlegum,	félagslegum	

og	 hugrænum	 þörfum	 barns	 sé	 sinnt	 af	 umönnunaraðila.	 Traust	 tilfinningatengsl	

myndast	á	milli	foreldra	og	barns	þegar	foreldrar	eru	næmir	á	þarfir	barnsins.	Með	því	

skapast	traust	þeirra	á	milli	sem	barnið	getur	nýtt	sér	seinna	á	lífsleiðinni	í	samskiptum	

við	 aðra	 (Broadley,	 2014;	 Freydís	 Jóna	 Freysteinsdóttir,	 2000).	 Í	 uppeldi	 barns	 er	

mikilvægt	 að	 foreldrar	 sinni	 eftirlitshlutverki	 sínu	en	það	er	 einn	 af	 þeim	þáttum	 sem	

talinn	 er	 til	 verndandi	 þátta	 í	 lífi	 barns.	 Það	 skiptir	 töluverðu	 máli	 að	 innan	

fjölskyldunnar	 ríki	 samheldni	 en	 félagsleg	 staða	 og	 fjölskyldutengsl	 er	 einn	 af	 þeim	

þáttum	sem	mikilvægir	eru	í	uppeldi	barns.	Verndandi	þáttur	í	eiginleika	barns	er	þegar	

það	 er	 sjálfstætt,	 getur	 leyst	 vandamál	 og	 átt	 í	 góðum	 samskiptum	 við	 önnur	 börn.	

Þolinmæði	 og	 að	 geta	 tekið	 sjálfstæðar	 ákvarðanir	 eru	 eiginleikar	 sem	 eru	 barni	

mikilvægir.	 Þótt	 flestir	 fræðimenn	 haldi	 því	 fram	 að	 þessir	 þættir	 séu	 verndandi	 fyrir	

barnið	þá	hafa	sumir	þeirra	viljað	meina	að	erfið	reynsla	í	lífi	barns	geti	verið	verndandi	

þáttur	og	stýrt	einstaklingnum	síðar	meir	á	lísleiðinni	(Lagerberg	og	Sundelin,	2000	).		

Verndandi	 þættir	 í	 fjölskyldum	 geta	 annars	 vegar	 verið	 formlegir	 og	 miðað	 að	

fjárhagslegum	stuðningi	 hins	opinbera	 í	 formi	 fæðingarorlofs	og	barnabóta.	 Leikskólar	

teljast	til	formlegra	verndandi	þátta	en	þeir	eru	mikilvægir	til	að	gera	foreldrum	kleift	að	

stunda	 vinnu	 til	 að	 afla	 tekna.	 Hins	 vegar	 eru	 óformlegir	 verndandi	 þættir	 þeir	 sem	

stuðla	 að	 því	 að	 draga	 úr	 líkum	 þess	 að	 barn	 verið	 fyrir	 ofbeldi	 eða	 vanrækslu.	

Tilfinningalegur	 stuðningur	 innan	 fjölskyldunnar	 og	 barnapössun	 er	 verndandi	

óformlegur	þáttur.	Einstætt	foreldri	sem	er	illa	statt	fjárhagslega	og	glímir	við	þunglyndi	

er	 í	 meiri	 áhættu	 en	 aðrir	 að	 beita	 barn	 sitt	 ofbeldi	 og	 vanrækslu.	 Ef	 formlegir	 og	

óformlegir	verndandi	þættir	eru	til	staðar	dregur	það	aftur	á	móti	úr	líkum	á	að	barn	sé	

beitt	ofbeldi	eða	vanrækslu	(Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2000).	Rannsóknir	hafa	sýnt	

fram	á	ef	foreldrum	sé	veittur	viðeigandi	stuðningur	í	formi	forvarna	og	menntunar	eru	

líkur	á	að	það	dragi	úr	að	barn	sé	beitt	ofbeldi	eða	vanrækslu	og	eykur	verndandi	þætti	í	
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lífi	þeirra.	Það	er	 lykilatriði	að	börnum	sé	tryggð	umönnun	og	vernd,	ef	slíkt	er	ekki	 til	

staðar	getur	það	haft	alvarlegar	afleiðingar	í	lífi	barns.	Börn	þurfa	stöðugleika	og	öryggi	

frá	 foreldrum	 til	 að	 geta	 lifað	 heilbrigðu	 og	 innihaldsríku	 lífi	 (Broadley,	 2014;	 Sun	 og	

Buys,	2012).		
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5 Kenningar	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 helstu	 kenningum	 sem	 tengjast	 viðfangsefninu.	

Eins	og	 áður	hefur	 komið	 fram	er	markmið	 rannsóknarinnar	 að	 kanna	helstu	 ástæður	

fyrir	 því	 að	 foreldrar	 eru	 sviptir	 forjsá	 barna	 sinna.	 Við	 val	 á	 kenningum	 þótti	

rannsakanda	því	tengslakenning	(e.	attachment	theory)	John	Bowlby	og	Mary	Ainsworth	

tengjast	 viðfangsefninu	 þar	 sem	 kenningin	 fjallar	 um	 aðskilnað	 barns	 frá	

umönnunaraðila	og	áhrif	þess	á	einstaklinginn.	Sálfélagsleg	þroskakenning	Erik	Erikson	

tengist	viðfangsefninu	einnig,	en	samkvæmt	kenningunni	er	talið	að	sálfélagsleg	aðlögun	

barna	byggi	á	því	hvernig	sambandi	barns	við	foreldra	er	háttað,	ásamt	sambandi	barns	

og	 nærumhverfis	 (Green	 og	 Piel,	 2002).	 Síðasta	 kenningin	 sem	 fjallað	 verður	 um	 er	

vistfræðilíkan	Belsky.	Vistfræðilíkaninu	er	skipt	upp	í	fjögur	meginsvið	og	á	hverju	þeirra	

eru	 bæði	 áhættuþættir	 og	 verndandi	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 hver	 á	 annan	 og	 tengjast	

einstaklings-,	 fjölskyldu-,	 samfélags-	 og	 menningarlegum	 þáttum	 í	 lífi	 einstaklings	

(Belsky,	 1980).	 Þeir	 þættir	 sem	 líkan	 Belsky	 gengur	 út	 frá	 tengjast	 viðfangsefninu	 þar	

sem	 þeir	 geta	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 einstaklingar	 takast	 á	 við	 foreldrahlutverkið.	

Tengja	má	áhættu-	og	verndandi	þætti	við	ofbeldi	og	vanrækslu	barna,	en	gera	má	ráð	

fyrir	 því	 að	 ef	 fleiri	 áhættuþættir	 eru	 til	 staðar	 en	 verndandi	 séu	 meiri	 líkur	 á	 að	

foreldrar	beiti	börn	sín	ofbeldi	og	vanræki	þau.	

5.1 Tengslakenningar	
Fjölmargar	 rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 framtíðarheilbrigði	

einstaklings	byggir	á	þeim	1000	dögum	sem	líða	frá	getnaði	og	til	tveggja	ára	aldurs.	Það	

er	 því	mikilvægt	 að	 foreldrar	 fái	 viðeigandi	 stuðning	 ef	með	 þarf	 á	 þessu	 tímabili.	 Ef	

foreldrar	 geta	 lesið	 úr	 tjáningu	 barns	 og	 svara	 henni	 á	 viðeigandi	 hátt	 hafa	

tengslarannsóknir	sýnt	fram	á	örugg	tengslamyndun	sé	til	staðar.	Foreldri	þarf	að	þekkja	

þarfir	 barns	 til	 að	 geta	 veitt	 því	 öryggi.	 Flest	 börn,	 eða	 um	 60	 til	 70%	 þeirra,	mynda	

örugg	 tengslamynstur	 (Sæunn	 Kjartansdóttir,	 2015).	 Óörugg	 tengsl	 er	 hægt	 að	 greina	

með	 tvennum	 hætti.	 Annars	 vegar	 hefur	 aðskilnaður	 ekki	mikil	 áhrif	 á	 barnið	 og	 það	

sýnir	 lítil	 sem	 engin	 viðbrögð	 gagnvart	 forsjármanni	 eða	 umönnunaraðila.	 Hins	 vegar	

bregst	 barnið	 við	 aðskilnaði	 á	 uppnæman	hátt	 og	 grætur	mikið	 en	 leitar	 ekki	 aftur	 til	
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umönnunaraðila	eftir	 huggun	þegar	hann	kemur	 til	 baka.	Það	eru	 ýmsir	 áhættuþættir	

sem	 verða	 þess	 valdandi	 og	 geta	 haft	 áhrif	 á	 óörugga	 tenglsmyndun,	 eins	 og	 veikindi	

foreldra	 eða	 barns,	 álag,	 kvíði	 eða	 áföll	 (Seedall	 og	 Wampler,	 2013;	 Sæunn	

Kjartansdóttir,	2015;).	Þeir	félagar	Natale,	Scott,	Camejo,	Hernandez	og	Sellas-Lamberty	

(2012)	 benda	 á	 að	 með	 aukinni	 tengslamyndun	 gæti	 móðirin	 veitt	 barni	 sínu	 meiri	

stöðugleika	í	lífinu,	en	rannsókn	þeirra	beindist	að	því	að	efla	getu	mæðra	sem	vanræktu	

börn	sín	til	að	sinna	þörfum	þeirra.		

5.1.1 John	Bowlby	
John	Bowlby,	breskur	sálgreinir,	var	einn	af	upphafsmönnum	tengslakenningarinnar	(e.	

attachment	 theory)	 á	 miðri	 20.	 öld.	 Kenning	 Bowlby	 skar	 sig	 frá	 kenningu	 Freud	 á	

margan	hátt	og	þá	sérstaklega	áherslur	hans	á	þroska	einstaklings	(Page,	2011).	Bowlby	

taldi	miklu	máli	 skipta	 hvernig	 samskiptum	 á	milli	 ungbarns	 og	 umönnunaraðila	 væri	

háttað.	Hann	skoðaði	hvernig	 tengsl	mótast	 í	æsku	og	skoðaði	þá	einna	helst	 tengsl	á	

milli	móður	og	barns.	Kenningin	byggði	að	mestu	á	þörf	einstaklings	strax	í	frumbernsku	

fyrir	vernd	og	öryggi	frá	foreldri	eða	umönnunaraðila	(Bowlby,	1988).	Bowlby	taldi	að	ef	

grunntengsl	mynduðust	 hjá	 barni	 í	 frumbernsku	 yrði	 það	 grunnurinn	 að	 öryggiskennd	

þess	fram	til	fullorðinsára.	Áföll	í	bernsku,	eins	og	aðskilnaður	eða	höfnun	frá	móður	eða	

umönnunaraðila,	 hefðu	 áhrif	 á	 félagslegan	 og	 tilfinningalegan	 þroska	 barns.	 Bowlby	

lagði	 upp	 með	 mikilvægi	 tengslamyndunar	 frá	 fæðingu	 barns	 og	 út	 ævina	 (Bowlby,	

1988).			

Bowlby	flokkaði	geðtengsl	barna	í	fjögur	þrep:	Fyrsta	þrepið	var	frá	fæðingu	til	sex	

vikna	 aldurs.	 Þetta	 stig	 kallaði	 hann	 forstig	 geðtengsla.	 Hér	 bregst	 barnið	 við	 rödd	

umönnunaraðila	 og	 fylgir	 henni	 eftir.	 Þetta	 eru	 meðfæddir	 eiginleikar	 sem	 ýta	 undir	

jákvæð	viðbrögð	móður.	Annað	þrepið	varir	frá	sex	vikna	til	tveggja	mánaða	aldurs.	Hér	

er	 barnið	 farið	 að	 mynda	 traust	 við	 umönnunaraðila	 og	 bregst	 á	 annan	 hátt	 við	

samskiptum	við	ókunnuga.	Þriðja	þrepið	spannar	tímabilið	frá	sex	til	átta	mánaða	aldurs	

fram	til	 tveggja	ára	aldurs.	Hér	eru	skýr	geðtengsl	á	milli	umönnunaraðila	og	barns	og	

það	 finnur	 fyrir	 öryggi	 hjá	 umönnunaraðila.	 Hér	 gæti	 barnið	 sýnt	 viðbrögð	 á	 borð	 við	

ótta	í	samskiptum	við	ókunnuga.	Fjórða	og	síðasta	þrepið	miðaði	Bowlby	frá	tveggja	ára	

aldri	 og	út	ævina.	Hér	er	 gagnkvæmt	 samband	 sem	byggir	 á	 fyrri	 þrepum.	Þetta	þrep	

hefur	áhrif	á	öll	náin	sambönd	barnsins	í	framtíðinni,	að	mati	Bowlby	(Berk,	2013).	
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5.1.2 Mary	Ainsworth	

Mary	Ainsworth	 útfærði	 síðar	 tengslakenningu	Bowlby	 enn	 frekar.	 Áhugi	 hennar	 á	 að	

skoða	áhrif	tengsla	á	milli	móður	og	barns	vaknaði	þegar	hún	var	við	nám	í	Toronto.	Hún	

gerði	 margar	 rannsóknir	 en	 ein	 af	 frægustu	 rannsóknum	 hennar	 bar	 heitið	 „ókunnar	

aðstæður“	(e.	the	strange	situation	procedure).	Rannsóknin	var	gerð	til	að	sjá	 í	 ferlum	

hvernig	barn	bregst	við	aðskilnaði	 frá	móður	og	hvernig	 tengsl	á	milli	móður	og	barns	

þróast	(Bretherton,	1992).		

Rannsók	Ainsworth	skiptist	 í	sjö	þætti:	Útbúið	var	sérstakt	 leikherbergi	sem	móðir	

og	 barn	 fara	 inn	 í.	 Barnið	 má	 leika	 sér	 með	 öll	 leikföng	 sem	 eru	 inni	 í	 herberginu.	

Ókunnug	 kona	 kemur	 inn	 í	 herbergið	 og	 sest.	 Hún	 talar	 örlítið	 við	 móður	 barnsins.	

Móðirin	 fer	 út	 úr	 herberginu	 og	 skilur	 barnið	 eftir.	 Ókunnuga	 konan	 fer	 að	 hafa	

samskipti	við	barnið.	Móðirin	kemur	aftur	og	ókunnuga	konan	fer.	Móðirin	fer	og	skilur	

barnið	eftir	eitt	og	ókunnuga	konan	kemur	aftur	inn	í	herbergið.	Móðirin	kemur	aftur	og	

ókunnuga	 konan	 fer.	 Hver	 þáttur	 tók	 þrjár	 mínutur.	 Ainsworth	 skoðaði	 vel	 hvernig	

börnin	 brugðust	 við	 þessu	 og	 út	 frá	 rannsókninni	 sá	 hún	 að	 viðbrögð	 barnanna	 voru	

misjöfn	 þegar	móðirin	 kom	aftur.	 Hún	 taldi	 að	 viðbrögð	 barnsins	 við	 endurfundunum	

útskýrðu	tengslin	á	milli	móður	og	barns	(Page,	2011).	

Út	frá	rannsókninni	greindi	hún	þrenns	konar	mynstur	 í	hegðun	barnanna.	 Í	 fyrsta	

lagi	gat	verið	um	örugg	tengsl	 (e.	secure	attachment)	að	ræða.	Þessi	börn	sýndu	meiri	

þjáningu	þegar	móðirin	fór	úr	herberginu.	Þegar	hún	kom	aftur	þráðu	þau	snertingu	frá	

móðurinni	og	með	henni	fengu	þau	huggun	og	náðu	þar	af	leiðandi	að	halda	áfram	við	

leik	 sinn.	 Þessi	 börn	 voru	 talin	 frábrugðin	 hinum	 börnunum	 þar	 sem	 þau	 gátu	 haldið	

áfram	 leik	 sínum	 við	 huggun	 móðurinnar.	 Næsta	 mynstur	 voru	 óörugg	 tengsl	 (e.	

insecure-ambivalent).	 Hér	 sýndu	 börnin	 lítil	 viðbrögð	 við	 aðskilnaði.	 Börnin	 hunsuðu	

móðurina	oftast	nær	og	grétu	ekki	þegar	hún	yfirgaf	herbergið.	Þau	héldu	áfram	að	leika	

sér	þótt	áhugi	þeirra	dvínaði.	Þegar	móðirin	kom	aftur	inn	í	herbergið	hunsuðu	þau	hana	

og	sneru	við	henni	baki.	Í	þriðja	og	síðasta	lagi	sýndu	sum	börn	óörugg	tengsl	–	tvíbend	

tengsl	(e.	resistant).	Í	þessum	flokki	voru	börn	sem	urðu	reið,	grétu	sárt	og	voru	í	miklu	

uppnámi	við	aðskilnaðinn	við	móður	sína.	Móðurinni	gekk	illa	að	róa	barnið	en	á	sama	

tíma	þráði	barnið	atlot	 frá	henni.	Hér	áttu	börnin	erfitt	með	einbeita	 sér	að	 leik	aftur	

(Page,	 2011).	 Samkvæmt	Ainsworth	 sýndu	niðurstöður	hennar	 að	aðalatriðið	 í	 góðum	
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tengslum	á	milli	móður	og	barns	er	að	móðirin	sé	fær	um	að	átta	sig	á	þörfum	barnsins	

og	 sinna	 þeim	 á	 viðeigandi	 hátt.	 Aðalatriðið	 er	 því	 ekki	 hversu	 góð	 móðirin	 er	 í	

samskiptum	heldur	næmni	hennar	á	tilfinningar	barnsins	(Sæunn	Karlsdóttir,	2009).		

5.2 Erik	H.	Erikson	
Erik	H.	 Erikson	 fæddist	 í	 Þýskalandi	 árið	 1902.	Hann	 var	 einn	 fremsti	 fræðimaður	 síns	

tíma	á	sviði	sálar-	og	uppeldisfræði	(Green	og	Piel,	2002).	Hann	kom	fram	með	kenningu	

sína	um	sálfélagslegan	þroska	en	kenningin	spannar	þroskaferli	mannsins	frá	fæðingu	og	

fram	í	andlát.	Erikson	byggði	kenningu	sína	á	kenningum	Freud	en	lagði	þó	meiri	áherslu	

á	 áhrif	 félagslegs	 umhverfis	 og	 menningu	 á	 þroska	 einstaklingsins.	 Erikson	 taldi	 að	

sálfélagsleg	aðlögun	barna	byggði	á	því	hvernig	sambandi	barns	við	foreldra	væri	háttað,	

ásamt	sambandi	barns	og	nærumhverfis.	Þroska	einstaklingsins	er	skipt	upp	í	átta	félags-	

og	þroskastig	en	samkvæmt	Erikson	á	einstaklingurinn	sjálfur	þátt	í	eigin	þroska.	Það	eru	

tiltekin	 þroskaverkefni	 á	 hverju	 stigi	 sem	 einstaklingurinn	 þarf	 að	 takast	 á	 við	 en	 þau	

tengjast	 annars	 vegar	 félagslegu	 umhverfi	 og	 hins	 vegar	 erfðum.	 Samkvæmt	 Erikson	

veltur	 það	 á	 því	 hvernig	 einstaklingnum	 gengur	 að	 að	 leysa	 hvert	 þroskastig	 hvernig	

næsta	 stig	 kemur	 til	 með	 að	 ganga,	 en	 með	 hverju	 þroskastigi	 aukast	 styrkleikar	

einstaklingsins.	 Á	 hverju	 stigi	 eru	 bæði	 jákvæðar	 og	 neikvæðar	 lausnir	 sem	 fylgja	

einstaklingnum	út	í	lífið	(Erikson,	1995;	Green	og	Piel,	2002;	Sigrún	Harðardóttir,	2015).		

Tafla	1.	Þroskaskeiðin	átta	samkvæmt	Erikson	(Green	og	Piel,	2002).	

	

Á	fyrsta	stiginu	er	lögð	áhersla	á	þarfir	barns	fyrir	samfellda	umhyggju,	athygli	og	vernd	

til	 að	 það	 öðlist	 öryggi	 sem	 einstaklingur.	 Til	 þess	 að	 barni	 líði	 vel	 þarf	 það	 að	 geta	

myndað	traust	við	umönnunaraðila	og	fundið	að	þarfir	þess	séu	uppfylltar.	Aftur	á	móti	

upplifir	barn	vantraust	ef	þessum	þörfum	er	ekki	fylgt	eftir.	Börn	sem	fá	viðurkenningu	
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273& Sjálfstjórn/efasemdir* Móðir/faðir*
376& Frumkvæði/sektarkennd* Fjölskyldumeðlimir*
7712& Dugnaður/vanmáttur* Umhverfi/skóli*
12718& Góð*sjálfsmynd/léleg*sjálfsmynd* Jafnaldrar/fyrirmyndir*
20730& Nánd/einangrun* Samvinna*við*maka/vin*
20750& Sköpun/stöðnun* Skipta*verkum*
50+& Heiðarleiki/örvænting* Finna*sjálfan*sig,*

menningu,*kynslóð*
!
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finna	 fyrir	 auknum	krafti	 sem	gefur	þeim	sjálfstraust.	Það	er	því	mikilvægt	 samkvæmt	

kenningu	Erikson	að	barn	nái	að	byggja	upp	traust	en	til	þess	að	það	náist	þarf	barnið	að	

finna	að	það	búi	við	öryggi	og	fá	umhyggju.	Með	stuðningi	nær	það	að	auka	frumkvæði	

og	efla	sjálfsöryggi.	Við	upphaf	skólagöngu	er	mikilvægt	að	barnið	upplifi	að	það	sé	hæft	

og	 að	 færni	 þess	 skili	 árangri	 en	 það	 eykur	 sjálfsöryggi	 þess	 (Erikson,	 1995;	 Sigrún	

Harðardóttir,	2015).		

5.3 Líkan	Belsky	

Belsky	þróaði	áfram	vistfræðikenningu	Bronfenbrenners	og	 lagaði	hana	að	því	hvernig	

áhættuþættir	 tengjast	 misbresti	 í	 uppeldi	 barna.	 Vistfræðilíkani	 Belsky	 er	 skipt	 upp	 í	

fjögur	meginsvið	 og	 á	 hverju	 þeirra	 eru	 bæði	 áhættuþættir	 og	 verndandi	 þættir	 sem	

hafa	 áhrif	 hver	 á	 annan.	 Á	 fyrsta	 sviði	 eru	 þættir	 sem	 tengjst	 einstaklingþáttum	 (e.	

individual	 factors).	 Á	 þessu	 sviði	 snerta	 einstaklingþættirnir	 bæði	 foreldra	 og	 börn.	 Á	

öðru	sviði	koma	fram	þættir	sem	tengjast	fjölskyldu	(e.	family	factors).	Þar	á	eftir	koma	

samfélagsþættir	(e.	social	factors)	og	fjórða	og	síðasta	sviðið	tengist	menningarþáttum	

(e.	cultural	factors).	Á	öllum	sviðum	finnast	þættir	sem	annað	hvort	auka	líkur	eða	draga	

úr	líkum	á	misbresti	í	uppeldi	barns.	Þegar	eðli	og	magn	áhættuþátta	fer	umfram	eðli	og	

magns	 verndandi	 þátta	 á	 misbrestur	 í	 uppeldi	 sér	 stað	 samkvæmt	 kenningu	 Belsky.	

Samvirkni	á	sér	stað	á	milli	þátta,	en	einnig	á	milli	meginsviða.	Samkvæmt	Belsky	hafa	

allir	 þessir	 þættir	 áhrif	 á	 þroska	 barns	 (Belsky,	 1980;	 Freydís	 Jóna	 Freysteinsdóttir,	

2005).	

	

Mynd	1.	Vistfræðilíkan	Belsky	(Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2005).	
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Sýnt	hefur	 verið	 fram	á	 að	einstaklingsþættir	 í	 fari	 barns	 geta	 aukið	 líkur	 á	 að	það	 sé	

beitt	 ofbeldi	 eða	 verði	 vanrækt.	 Hegðunarvandi,	 fötlun	 og	 að	 vera	 fyrirburi	 eru	

einstaklingsþættir	 í	 fari	 barns	 sem	 auka	 líkurnar	 á	 að	 það	 verði	 fyrir	 ofbeldi	 eða	

vanrækslu	(Fong	og	Christian,	2012;	Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2000).	Þegar	skoðaðir	

eru	helstu	áhættuþættir,	 sem	tengjast	 fjölskyldunni,	 fyrir	því	að	börn	séu	beitt	ofbeldi	

hafa	 rannsóknir	 sýnt	 fram	 á	 að	 foreldrar	 sem	 sjálfir	 hafa	 orðið	 fyrir	 ofbeldi	 eða	

vanrækslu	í	bernsku	eru	líklegri	til	að	beita	börn	sín	ofbeldi.	Einnig	hefur	verið	sýnt	fram	

á	að	ef	foreldrar	eru	ungir	og	glíma	við	áfengis-	eða	vímuefnaneyslu	eru	þeir	líklegri	til	

að	beita	börn	 sín	 andlegu	eða	 líkamlegu	ofbeldi.	 Það	eykur	 líkur	 á	misbresti	 í	 uppeldi	

barns	ef	foreldrar	glíma	við	geðræn	vandkvæði,	námsörðugleika	eða	greindarskerðingu.	

Tengsl	hafa	einnig	fundist	á	milli	endurtekins	misbrests	 í	uppeldi	og	ósammvinnuþýðni	

mæðra.	 Það	 veldur	 því	 að	 þær	 eru	 í	meiri	 áhættu	 á	 	 að	missa	 forsjá	 barna	 sinna	 en	

mæður	 sem	 sýna	 samvinnu	 (Fong	 og	 Christian,	 2012;	 Freydís	 Jóna	 Freysteinsdóttir,	

2005).	

Samfélagslegir	 þættir	 eru	 einn	 áhrifavaldurinn	 en	 fjárhagur	 fjölskyldunnar	 er	

áhættuþáttur	fyrir	misbrestum	í	uppeldi	barns.	Þegar	fjárhagur	fjölskyldu	er	bágborinn	

leiðir	það	til	fátæktar	en	þessar	fjölskyldur	glíma	oft	við	atvinnuleysi	og	búa	í	félagslegu	

húsnæði.	Fátækt	og	atvinnuleysi	 leiðir	oft	til	 félagslegrar	einangrunar	sem	aftur	veldur	

auknu	 álagi	 á	 fjölskyldur,	 en	 feður	 sem	eru	 atvinnulausir	 eru	 í	mikilli	 áhættu	 að	beita	

börn	sín	andlegu	ofbeldi.	Það	er	því	mikilvægt	að	félagslegur	stuðningur	sé	til	staðar	því	

án	 félagslegs	 stuðning	 aukast	 líkur	 á	 endurteknu	 ofbeldi	 í	 uppeldi	 barns	 (Fong	 og	

Christian,	2012;	Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2005).	

Menningarhefðir	móta	 hegðun	 og	 hugmyndir	 foreldra	 en	 í	mörgun	 löndum	getur	

það	talist	eðlilegt	að	börn	séu	beitt	líkamlegri	refsingu.	Hér	á	landi	telst	líkamleg	refsing	

til	 ofbeldis.	 Forgangur	barna	og	umönnun	þeirra	er	mismunandi	 á	milli	 þjóða	 (Freydís	

Jóna	Freysteinsdóttir,	2000;	Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2005).		
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6 Aðferð	og	framkvæmd	
Hér	 verður	 fjallað	 um	 aðferðina	 sem	beitt	 var	 við	 rannsóknina	 sem	hér	 er	 til	 umfjöllunar,	

rannsóknarspurningar,	gögn	sem	notuð	voru	og	siðferði	og	takmarkanir.	Forsenda	framfara	

og	undistaða	vísinda	eru	að	rannsóknir	séu	gerðar.	Rannsóknir	efla	þekkingu	eða	sannreyna	

hana	og	bæta	við	þekkingargrunn.	Nákvæmni	og	trúverðugleiki	eru	mikilvægir	þættir	og	við	

gerð	 rannsókna	 þarf	 að	 fylgja	 eftir	 öllum	 reglum	 í	 aðferðafræði	 (Sigríður	 Halldórsdóttir,	

2013).	

Helstu	 rannsóknaaðferðir	 sem	 notaðar	 eru	 við	 gerð	 rannsókna	 eru	 eigindlegar	 og	

megindlegar	rannsóknir.	Megindlegar	rannsóknaraðferðir	miða	að	því	að	safna	upplýsingum	

á	tölulegu	formi	á	hlutlægan	og	kerfisbundinn	hátt	og	við	greiningu	gagna	er	tölfræðilegum	

aðferðum	 beitt.	 Með	 megindlegum	 rannsóknum	 getur	 rannsakandi	 fengið	 yfirlit	 yfir	

samanburð	ásamt	því	að	hægt	er	að	draga	ályktanir	út	frá	stærri	hóp	yfir	á	minni.	Eigindlegar	

rannsóknaraðferðir	(e.	qualitative	research	methods)	eru	aftur	á	móti	notaðar	þegar	leggja	á	

skilning	 á	 hugarheim	 einstaklinga	 þegar	 verið	 er	 að	 skoða	 upplifun	 þeirra	 og	 skilning	 á	

viðfangsefninu.	 Í	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum	 getur	 þátttakandi	 komið	 skoðunum	

sínum	 á	 framfæri	 og	 hægt	 er	 skoða	 hvernig	 einstaklingar	 túlka	 aðstæður	 sínar	 (Padgett,	

2008).	

6.1 Rannsóknarspurningar	
Til	 að	 rannsakandi	 nái	 fram	markmiðum	 rannsóknarinnar	 verður	 leitast	 við	 að	 fá	 svör	 við	

eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	

1. Hverjar	eru	helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	á	Íslandi	á	árunum	2008	til	2016?	

2. Hvaða	úrræðum	hefur	verið	beitt	áður	en	til	forsjársviptingar	hefur	komið?	

3. Hversu	 lengi	 hefur	 málsmeðferð	 staðið	 yfir	 frá	 upphafi	 barnaverndarmáls	 og	 til	

forsjársviptingar?	

4. Á	hvern	hátt	eru	hagsmunir	barns	hafðir	að	 leiðarljósi	 í	málsmeðferð	 í	 samræmi	

við	ákvæði	barnaverndarlaga	um	réttindi	barns?	
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6.2 Rannsóknaraðferðir	

Rannsóknaraðferðin	 sem	 notuð	 var	 til	 að	 fá	 svör	 við	 rannsóknarspurningum	 byggist	 á	

eigindlegri	 innihaldsgreiningu	 (e.	 content	 analysis).	 Eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	 leggja	

áherslu	á	að	rannsóknir	séu	heildrænar.	Markmiðið	var	að	ná	fram	heildarmynd	af	ákveðnu	

fyrirbæri	 ásamt	 því	 að	 fá	 heildarsýn	 yfir	 tengsl	 innan	 ákveðins	 kerfis.	 Með	 eigindlegum	

rannsóknum	er	ekki	spáð	fyrir	um	hluti	heldur	er	lögð	áhersla	á	hið	persónulega	og	það	sem	

er	 að	 gerast	 hér	 og	 nú.	Mikilvægt	 er	 að	 rannsakandinn	 sé	meðvitaður	 um	 fyrirframgefnar	

hugmyndir	sem	hann	hefur	um	það	sem	verið	er	að	rannsaka	ásamt	því	að	vera	meðvitaður	

um	sín	eigin	viðhorf.	Eigindlegar	rannsóknir	byggja	á	skráningu	atburða	ásamt	því	að	lýsa	og	

skilja	 mannleg	 fyrirbæri	 sem	 reynt	 er	 að	 ná	 heildarmynd	 af	 (Sigríður	 Halldórsdóttir	 og	

Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).	

Innihaldsgreining	er	hlutlæg,	kerfisbundin	og	tölusett	lýsing	á	þeim	texta	sem	verið	er	að	

innihaldsgreina.	 Með	 innihaldsgreiningu	 er	 hægt	 að	 lýsa	 uppbyggingu,	 áhrifavöldum	 og	

meiningu	 (Neuman,	 2006).	 Með	 innihaldsgreiningu	 getur	 rannsakandi	 jafnframt	 skoðað	

innihald	 tímarita	 eða	 annarra	 opinbera	 gagna.	 Rannsókn	 þessi	 byggir	 á	 innihaldsgreiningu	

Héraðsdóma	 og	 Hæstaréttardóma	 sem	 fallið	 hafa	 í	 forsjársviptingarmálum	 á	 tímabilinu	 1.	

janúar	 2008	 til	 31.	 desember	 2015.	 Rannsakandi	 innihaldsgreindi	 Héraðs-	 og	

Hæstaréttardómana	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 varpa	 ljósi	 á	 helstu	 ástæður	 fyrir	

forsjársviptingu	á	þessu	tímabili.	Rannsakandi	varpaði	ljósi	á	hvern	hátt	hagsmunir	barns	eru	

hafðir	 að	 leiðarljósi	 í	 málsmeðferð	 í	 samræmi	 við	 ákvæði	 barnaverndarlaga	 um	 réttindi	

barns.	 Innihald	 dómanna	 var	 greint	 með	 hliðsjón	 af	 rannsóknarspurningunum	 sem	

rannsakandi	 lagði	 upp	 með	 í	 rannsókninni.	 Rannsakandi	 prentaði	 út	 alla	 27	 Héraðs-	 og	

Hæstaréttardómana	og	við	lestur	á	dómunum	voru	notaðir	ákveðnir	litir	til	að	merkja	við	það	

sem	 rannsakandi	 var	 að	 leita	 eftir	 í	 samræmi	 við	 rannsóknarspurningar.	 Allar	 upplýsingar	

voru	 skráðar	niður	 jafnóðum	á	þar	 til	 gerð	blöð	 sem	rannsakandi	hafði	útbúið.	Við	vinnslu	

rannsóknarinnar	kóðaði	rannsakandi	texta	en	um	kóðun	er	að	ræða	þegar	innihald	texta	er	

merkt	með	tölulegum	hætti	og	innihald	er	kóðað	eftir	tíðni,	stefnu	og	styrk	(Neuman,	2006).	

Þegar	beita	á	 innihaldsgreiningu	er	mikilvægt	að	rannsakandi	hafi	það	að	 leiðarljósi	að	

greiningin	 sé	 kerfisbundin	og	að	ákveðnum	reglum	við	 innihaldsgreininguna	 sé	 fylgt	 ásamt	

því	 að	 hlutleysis	 sé	 gætt	 við	 greininguna.	 Til	 að	 tryggja	 áreiðanleika	 og	 réttmæti	 í	

innihaldsgreiningu	 er	 mikilvægt	 að	 greiningartæki	 séu	 nákvæm.	 Einn	 af	 kostum	
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innihaldsgreiningar	er	að	rannsakandi	getur	nálgast	gögn	á	tiltölulega	einfaldan	og	auðveldan	

hátt.	Minni	líkur	eru	á	að	upp	komi	siðferðisleg	vandamál	þar	sem	rannsakandi	þarf	ekki	að	

taka	viðtöl	við	einstaklinga	(Marshall,	Ruth,	Sisco,	Bethke,	Piper,	Cohen	og	Bachman,	2011;	

Padgett,	 2008).	 Við	 gerð	 rannsóknarinnar	 innihaldsgreindi	 rannsakandi	 alla	 opinbera	

Hæstaréttar-	 og	 Héraðsdóma	 á	 tilteknu	 tímabili	 og	 við	 gerð	 rannsóknarinnar	 voru	 því	

einungis	 notuð	 opinber	 gögn	 sem	 auðvelt	 var	 að	 nálgast	 og	 minnkuðu	 því	 líkur	 á	

siðferðislegum	vanda	við	rannsóknarvinnuna.		

Við	 vinnslu	 á	 rannsókninni	 notaði	 rannsakandi	 orðræðugreiningu	 til	 svara	

rannsóknarspurningu	 um	 á	 hvaða	 hátt	 hagsmunir	 barns	 eru	 hafðir	 að	 leiðarljósi	 í	

málsmeðferð	 í	 samræmi	 við	 ákvæði	barnaverndarlaga	um	 réttindi	 barns.	Orðræðugreining	

byggir	á	að	tungumálið	er	margrætt.	Þeirri	hugmynd	að	tungumál	feli	einungis	í	sér	frásögn	

einstaklingsins	 af	 upplifun	 atburða	 ásamt	 innri	 reynslu	 viðkomandi,	 er	 hafnað.	 Hver	

einstaklingur	 er	 mótaður	 af	 ákveðinni	 menningu	 og	 hefðum	 sem	 setur	 okkur	 skorður	

varðandi	 skilning	 og	 hugsun	 (Sigurlína	 Davíðsdóttir,	 2013).	 Til	 að	 greina	 orðræðuna	 þarf	

rannsakandi	 að	beita	 gagnrýnum	 lestri	 við	 lestur	dóma	en	orðræðugreining	byggir	 ávallt	 á	

túlkun	rannsakanda.	Rannsakandi	þarf	að	skilgreina	hugtakið	en	orðræða	leitast	við	að	varpa	

ljósi	 á	 annars	 vegar	 hvernig	 hlutirnir	 eru	 settir	 fram	 og	 hins	 vegar	 hvernig	 þeir	 eru	 tjáðir,	

hvort	 heldur	 er	 með	 látbragði	 eða	 orðum.	 Rannsakandi	 þarf	 að	 vera	 meðvitaður	 um	

menningu	og	hefðir.	Ekki	er	verið	að	lýsa	upplifun,	skilningi	eða	reynslu	einstaklinga	heldur	er	

reynt	að	útskýra	hvernig	orðræðan	hefur	áhrif	 á	einstaklinginn	og	hvernig	einstaklingurinn	

mótast	 af	 orðræðunni.	 Mikilvægt	 er	 að	 rannsakandi	 skoði	 innihald	 texta	 með	 hliðsjón	 af	

þeim	aðstæðum	sem	þeir	urðu	til	við.	Réttmæti	orðræðugreiningar	byggir	á	því	hvernig	hægt	

sé	 að	 skilja	 hlutina	 en	 ekki	 því	 að	 lýsa	 hvernig	 hlutirnir	 eru.	 Til	 að	 ná	 fram	 réttmæti	 þarf	

rannsakandi	því	að	vera	sannfærandi,	trúverðugur,	hafa	skýrar	forsendur	og	gera	grein	fyrir	

viðfangsefninu	(Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).	

6.3 Gagnaöflun	
Við	vinnslu	rannsóknarinnar	var	gögnum	safnað	af	vef	Hæstaréttar	og	allra	Héraðsdómstóla.	

Einnig	var	notast	við	vef	Fonsjuris	til	að	sannreyna	hvort	allir	dómar	sem	skráðir	hafa	verið	á	

tímabilinu	1.	 janúar	2008	 til	 31.	desember	2015	hafi	 komið	 fram.	 Fonsjuris	er	einn	 stærsti	

lögfræðilegi	 heimildagrunnurinn	 hér	 á	 landi	 sem	 nýst	 getur	 einstaklingum	 sem	 fást	 við	

lögfræðileg	 álitamál,	 eins	 og	 háskólasamfélaginu	 og	 lögmannsstofum	 landsins	 (Sævar	
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Guðmundsson,	2016).	Gagnaöflun	fór	fram	frá	6.	til	31.	ágúst	2016	á	vefjunum	haestirettur.is	

og	 domstolar.is,	 og	 á	 vef	 fonsjuris.is.	 Rannsakandi	 skoðaði	 alla	 dóma	 Hæstaréttar	 en	

eingöngu	 þá	 dóma	Héraðsdómstóla	 sem	 ekki	 var	 vísað	 til	 Hæstaréttar.	 Rannsakandi	 hafði	

samband	við	Barnaverndarstofu	til	að	 fá	upplýsingar	um	hvort	allir	dómar	sem	fallið	hafa	 í	

forsjársviptingum	 á	 tímabilinu	 sem	 rannsakandi	 var	 að	 skoða	 hafi	 verið	 birtir	 opinberlega.	

Svarið	 sem	 barst	 frá	 Barnaverndarstofu	 var	 að	 ekki	 væru	 allir	 dómar	 birtir	 og	 því	 þyrfti	

rannsakandi	á	 fá	 tilskilin	 leyfi	 frá	Persónuvernd	til	að	 fá	að	skoða	dóma	sem	ekki	eru	birtir	

opinberlega.	Ekki	vannst	tími	til	að	fá	leyfi	hjá	Persónuvernd	og	þeir	dómar	sem	rannsakandi	

skoðaði	eru	því	einungis	allir	birtir	dómar	á	vef	Hæstaréttar	og	Héraðsdóms.	Fram	kemur	 í	

grein	Heiðu	Bjargar	Pálsdóttur	 (2015)	að	á	árunum	2010	 til	2012	gerði	barnaverndarnefnd	

kröfu	 um	 sviptingu	 forsjár	 í	 15	 málum.	 Hvergi	 kemur	 fram	 í	 hversu	 mörgum	 málum	 var	

kveðið	 á	 um	 forsjársviptingu.	 Í	 skýrslu	 Barnaverndarstofu	 kemur	 fram	 að	 	 dómur	 féll	 um	

sviptingu	forsjár	í	málum	sex	barna	árið	2009	en	aftur	á	móti	féll	dómur	um	sviptingu	forsjár	í	

málum	tíu	barna	árið	2013.	Samkvæmt	dómum	sem	birtir	hafa	verið	opinberlega		féll	dómur	

um	 sviptingu	 forsjár	 í	málum	 fjögurra	 barna	 árið	 2009	og	 tíu	 barna	 árið	 2013	 (Halla	 Björk	

Marteinsdóttir,	 2014).	 Tölur	 Barnaverndarstofu	 og	 rannsakanda	 stemma	því	 ekki	 fyrir	 árið	

2009,	 sem	 bendir	 til	 þess	 að	 rannsakandi	 hafi	 ekki	 haft	 öll	 gögn	 til	 umráða	 við	 vinnslu	

rannsóknarinnar.	 Rannsakandi	 fékk	 ekki	 upp	 gefið	 hjá	 Barnaverndarstofu	 ástæður	 þess	 að	

sumir	dómar	eru	ekki	birtir,	né	hversu	margir	dómar	voru	ekki	birtir	á	tilteknu	tímabili.	Við	

vinnslu	 rannsóknarinnar	 notaði	 rannsakandi	 gátlista	 til	 að	 skrá	 upplýsingar	 sem	 leitað	 var	

eftir	til	að	svara	þeim	rannsóknarspurningum	sem	lagt	var	upp	með.	Ekki	þurfti	að	dulkóða	

persónulegar	upplýsingar	þar	sem	engar	slíkar	upplýsingar	koma	fram	í	dómunum.	Við	leit	á	

vefjum	 var	 notast	 við	 leitarorðið	 „forsjársviptingar“,	 en	 einnig	 var	 notast	 við	 29.	 gr.	

barnaverndarlaga.	

6.4 Siðferðisleg	álitamáli	

Til	 að	 rannsókn	 sé	 ábyggileg	 er	 mikilvægt	 að	 hún	 uppfylli	 siðferðislegar	 kröfur.	 Markmið	

flestra	rannsókna	er	að	auka	almenn	lífsgæði	einstaklinga	en	ef	ekki	er	vandað	til	verka	geta	

rannsóknir	ógnað	mikilvægum	gildum.	Rannsakandi	þarf	því	að	huga	að	mannréttindum	og	

bera	 virðingu	 fyrir	 þátttakendum	 þegar	 niðurstöður	 rannsókna	 liggja	 fyrir	 og	 eru	 birtar	

(Sigurður	Kristinsson,	2003).	Þótt	ekki	sé	um	að	ræða	neina	eiginlega	þátttakendur	í	þessari	

rannsókn	og	nöfn	þeirra	einstaklinga	sem	hlut	eiga	að	máli	komi	hvergi	fram	í	dómunum	sem	
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rannsakandi	 innihaldsgreindi	 þá	 ber	 rannsakanda	 að	 taka	 tillit	 til	 einstaklinga	 sem	 málin	

varða.	

Við	gerð	rannsókna	er	mikilvægt	að	rannsakandi	hafi	í	huga		að	einstaklingarnir	sem	hlut	

eiga	að	máli	verði	ekki	fyrir	skaða	eða	þjáningu	og	rannsakandi	verður	einnig	að	standa	vörð	

um	 friðhelgi	 einstaklingsins	 (Háskóli	 Íslands,	 2014).	 Fagleg	 heildarsýn	 er	 mikilvæg	 í	 starfi	

félagsráðgjafa	 ásamt	 virðingu	 fyrir	 manngildi,	 velferð,	 réttlæti	 og	 heiðarleika	

(Félagsráðgjafafélag	 Íslands,	 e.d.).	 Við	 gerð	 rannsóknarinnar	 bar	 rannsakandi	 virðingu	 og	

gætti	 hlutleysis.	 Rannsakandi	 þurfti	 ekki	 að	 fá	 nein	 leyfi	 frá	 Vísindasiðanefnd	 né	

Persónuvernd	 við	 gerð	 rannsóknarinnar	 þar	 sem	 þau	 gögn	 sem	 notast	 verður	 við	 eru	

aðgengileg	 almenningi.	 Í	 dómum	 sem	 rannsakandi	 mun	 skoða	 koma	 ekki	 fram	

persónuupplýsingar	líkt	og	nöfn	eða	kennitölur	barna	eða	foreldra	sem	hlut	eiga	að	máli	og	

ekki	 verður	 farið	 í	 opinberar	 nafnaskrár.	 Rannsóknina	 ber	 hins	 vegar	 að	 tilkynna	 til	

Persónuverndar	(S7959)	(Lög	um	persónuvernd	og	meðferð	persónuupplýsinga	nr.	77/2000).	

Styrkleika	 rannsóknarinnar	 voru	 að	 rannsakandi	 vann	með	 fyrirliggjandi	 gögn	 við	 gerð	

rannsóknarinnar	 þar	 sem	 innihaldsgreindir	 voru	 Héraðs-	 og	 Hæstaréttardómar	 sem	

rannsakandi	gat	nálgast	á	vef	dómstóla.	Veikleikar	rannsóknarinnar	felast	aftur	á	móti	 í	því	

að	 einungis	 var	 unnið	 með	 dóma	 sem	 birtir	 voru	 opinberlega	 en	 samkvæmt	

Barnaverndarstofu	 eru	 ekki	 allir	 dómar	 birtir	 opinberlega.	 Það	 veikir	 einnig	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	að	á	bak	við	hvern	dóm	eru	ýmis	gögn	sem	rannsakandi	hafði	ekki	aðgang	

að	við	gerð	rannsóknarinnar.		
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7 Niðurstöður	
Í	 þessum	 kafla	 verða	 helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 kynntar	 og	 flokkaðar	 niður	 í	

samræmi	við	 rannsóknarspurningar.	 Í	 fyrsta	hluta	kaflans	verður	 fjallað	um	helstu	ástæður	

fyrir	 forsjársviptingu	 og	 lengd	 málsmeðferðar	 frá	 upphafi	 barnaverndarmáls	 til	

forsjársviptingar.	 Siðan	 verður	 fjallað	 um	 helstu	 stuðningsúrræðin	 sem	 notuð	 voru	 og	 að	

lokum	 verður	 greint	 frá	 því	 á	 hvern	 hátt	 hagsmunir	 barns	 eru	 hafðir	 að	 leiðarljósi	 við	

málsmeðferð.		

7.1 Fjöldi	dóma	í	forsjársviptingum	
Fjöldi	 opinberlega	 birtra	 Hæstaréttardóma	 í	 forsjársviptingum	 í	 barnaverndarmálum	 á	

tímabilinu	1.	janúar	2008	til	31.	desember	2015	var	alls	22.	Fjöldi	Héraðsdóma	sem	ekki	var	

vísað	 í	 Hæstarétt	 var	 fimm.	 Á	 árunum	 2008,	 2009	 og	 2010	 féll	 einungis	 einn	 dómur	 í	

forsjársviptingum	 hvert	 ár	 en	 aftur	 á	 móti	 féll	 enginn	 dómur	 árið	 2011.	 Samkvæmt	 vef	

Hæstaréttar	féllu	þrír	dómar	í	forsjársviptingum	árið	2012	en	aftur	á	móti	voru	dómarnir	átta	

árið	 2013.	 Enginn	 dómur	 féll	 í	 forsjársviptingu	 árið	 2014	 en	 árið	 2015	 féllu	 átta	 dómar	 í	

slíkum	málum.			

Alls		féllu	12	Héraðsdómar	í	forsjársviptingum	í	barnaverndarmálum	á	þessum	átta	árum	

sem	rannsakandi	skoðaði	og	hafði	aðgang	að	á	vef	Héraðsdómsstóla.	Af	þesum	tólf	málum	

var	sjö	dómum	vísað	áfram	til	Hæstaréttar.	Fimm	dómum	Héraðsdóms	var	ekki	vísað	áfram	

til	 Hæstaréttar.	 Rannsakandi	 skoðaði	 því	 fimm	 dóma	 á	 vef	 Héraðsdóms	 í	

forsjársviptingarmálum	 á	 tímabilinu	 1.	 janúar	 2008	 til	 31.	 desember	 2015.	 Dómarnir	 sem	

rannsakandi	 skoðaði	 féllu	 árið	 2009,	 en	 það	 árið	 var	 tveimur	 dómum	 ekki	 vísað	 áfram	 til	

Hæstaréttar	og	það	átti	 við	um	einn	dóm	árið	2011	og	 tvo	dóma	árið	2012.	Mynd	2	 sýnir	

nánar	fjölda	dóma	sem	rannsakandi	hafði	aðgang	að.	
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Mynd	2.	Forsjársvipting	í	barnaverndarmálum	frá	1.	janúar	2008	til	31.	desember	2015.	

Niðurstöður	sýndu	fram	á	að	í	fjórum	dómum	af	27,	komu	fram	annmarkar	á	málsmeðferð	

hjá	 barnaverndarnefnd.	 Í	 dómi	 nr.	 517/2013	 var	 sýnt	 fram	 á	 að	 annmarkar	 hafi	 verið	 á	

meðferð	 máls	 hjá	 barnaverndaryfirvöldum	 og	 talið	 að	 hún	 hafi	 brotið	 í	 bága	 við	 ákvæði	

barnaverndarlaga.	Þar	kemur	fram:	

Þótt	fallast	megi	á	að	nokkrir	hnökrar	hafi	verið	á	málsmeðferðinni	hjá	stefndu	eru	þeir	
ekki	þess	eðlis	að	málið	liggi	ekki	fyrir	í	því	horfi	að	dæmt	verði	um	kröfu	stefndu	um	að	
áfrýjandi	 verði	 svipt	 forsjá	 sonar	 síns.	 Er	þess	 jafnframt	að	gæta	að	hér	 fyrir	 dómi	eru	
ekki	 til	 endurskoðunar	 athafnir	 barnaverndaryfirvalda	 heldur	 hinn	 áfrýjaði	 dómur	 um	
forsjána.	 Þessi	 atriði	 sem	 lúta	 að	 málsmeðferðinni	 hjá	 stefndu	 skipta	 því	 samkvæmt	
framansögðu	 ekki	 máli	 þegar	 metið	 er	 hvort	 fullnægt	 sé	 lagaskilyrðum	 fyrir	 sviptingu	
forsjár.	(Hrd.	17.	desember	2013	í	máli	nr.	517/2013).	

7.2 Upphaf	barnaverndarmáls	til	forsjársviptingar	
Niðurstöður	 sýndu	að	 í	15	málum	af	þeim	27	Hæstarétta-	og	Héraðsdómum	sem	skoðaðir	

voru	 hafði	 barnaverndarnefnd	 áður	 haft	 afskipti	 vegna	 annarra	 barna	 í	 umsjón	

forelda/foreldris.	 Barnaverndarnefnd	hafði	 afskipti	 á	meðgöngu	 í	málum	14	mæðra	og	 við	

fæðingu	 barns	 byrjuðu	 afskipti	 barnaverndar	 í	 þremur	 málum.	 Eitt	 barn	 var	 vistað	 í	

neyðarvistun	 strax	 við	 fæðingu.	 Mynd	 3	 hér	 að	 neðan	 útskýrir	 nánar	 hvenær	 upphafleg	

afskipti	barnaverndar	hófust.	

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fj
öl
di
	d
óm

a

Héraðsdómur Hæstiréttur



63	

	

Mynd	3.	Afskipti	barnaverndarnefnda.	

Í	 flestum	dómum	kom	 fram	að	margar	 tilkynningar	 höfðu	 komið	 inn	 á	 borð	 barnaverndar	

varðandi	 aðbúnað	 og	 umönnun	 barna.	 Í	 máli	 nr.	 351/2008	 voru	 foreldrar	 með	

greindarskerðingu	sviptir	forsjá	tveggja	drengja,	9	og	11	ára.	Málið	hófst	hjá	barnavernd	árið	

2002	 en	 foreldrarnir	 voru	 sviptir	 forsjá	 drengjanna	 árið	 2009.	 Málsmeðferð	 frá	

barnaverndarmáli	 til	 forsjársviptingar	 tók	 því	 sjö	 ár,	 en	 á	 þessu	 tímabili	 barst	 barnavernd	

fjöldi	tilkynninga	varðandi	aðbúnað	drengjanna.	Fram	kemur	í	dómi	að:	

Fjöldi	 tilkynninga	hefur	borist	 til	Barnaverndar	Reykjavíkur	á	 síðustu	 tveimur	árum	eða	
alls	29	 síðan	 í	 júní	2005.	Um	er	að	 ræða	 tilkynningar	um	vanrækslu	á	drengjunum,	 illa	
umhirðu	 þeirra,	 ónógt	 eftirlit	 með	 þeim,	 grun	 um	 ofbeldi	 og	 grun	 um	 lyfjagjöf	 að	
tilefnislausu	af	hálfu	óæskilegs	vinafólks	sem	sest	hafði	að	á	heimili	stefndu.		Drengirnir	
hafa	 af	 þeim	 sökum	 verið	 vistaðir	 utan	 heimilis	 síðan	 í	 mars	 2007,	 lengst	 af	 með	
samþykki	beggja	foreldra,	ýmist	á	vistheimili	eða	einkaheimili.	(Mál	nr.	351/2018).	

Málsmeðferð	 frá	 barnaverndarmáli	 til	 forsjársviptingar	 í	 Hæstaréttar-	 og	Héraðsdómunum	

27	 sem	 rannsakandi	 innihaldsgreindi	 sýndi	 fram	 á	 að	 stysti	 tími	 frá	 barnaverndarmáli	 til	

forsjársviptingar	 voru	 9	 mánuðir	 en	 í	 því	 tilfelli	 var	 barn	 strax	 við	 fæðingu	 vistað	 í	

tímabundinni	vistun	þar	til	móðir	var	svipt	forsjá.	Fram	kom	í	einum	dómi	að	frá	því	að	mál	

hófst	 hjá	 barnavernd	 og	 þar	 til	 að	 móðir	 var	 svipt	 forsjá	 barns	 tók	 málsmeðferð	 11	 ár.	

Móðirin	 glímdi	 við	 geðræn	 vandkvæði	 en	 afskipti	 barnaverndar	 hófust	 þegar	 barnið	 var	

fjögurra	ára.	Við	forjársviptingu	var	það	orðið	15	ára	gamalt.		Niðurstöður	sýndu	fram	á	að	í	

Hæstaréttar-	og	Héraðsdómunum	27	sem	rannsakandi	innihaldsgreindi	var	meðaltímalengd	

frá	upphafi	barnaverndarmáls	og	til	forsjársviptingar	fjögur	ár.		
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7.3 Ástæður	fyrir	forsjársviptingu	frá	1.	janúar	2008	til	31.	desember	2015	

Hér	verða	skoðaðar	helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	í	þeim	27	dómum	sem	rannsakandi	

innihaldsgreindi.	Allar	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	í	dómunum	27	tengdust	foreldrum.		

7.3.1 	Hverjar	eru	helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu?	

Í	 11	 af	 þessum	 27	 dómum	 sem	 fallið	 hafa	 um	 forsjársviptingu	 frá	 1.	 janúar	 2008	 til	 31.	

desember	 2015	mátti	 rekja	 sviptinguna	 til	 áfengis-	 og	 vímuefnaneyslu	 foreldra/foreldris.	 Í	

þessum	 11	 dómum	 áttu	 flestir	 aðilar	 einnig	 við	 geðræn	 vandkvæði	 að	 stríða.	 Í	 máli	 nr.	

462/2013	 kemur	 fram	að	barnaverndarnefnd	hafi	 borist	 tilkynning	 frá	 hjúkrunarfræðingi	 á	

Landspítalanum	um	skerta	meðvitund	móður:		

Þar	hafi	komið	fram	að	stefnda	hefði	ítrekað	komið	inná	slysadeild	vegna	lyfjainntöku	og	
meðvitundarleysis.	Um	hefði	verið	að	ræða	þriðja	skiptið	sem	B	hefði	komið	að	móður	
sinni	 meðvitundarlausri	 og	 í	 annað	 sinn	 á	 tveimur	 vikum.	 Í	 kjölfarið	 hafi	 B	 farið	 til	
móðurfjölskyldu	 sinnar.	 Þá	 hafi	 það	 einnig	 verið	mat	 félagsráðgjafa	 að	 sex	 ára	 gömul	
stúlka	ætti	 ekki	 að	 þurfa	 að	 bera	 slíka	 ábyrgð	 á	móður	 sinni	 líkt	 og	 B	 gerði.	 (Hrd.	 21.	
nóvember	2013	í	máli	nr.	462/2013).	

Fram	 kemur	 í	 flestum	dómum	að	 einstaklingar	 sem	 glíma	 við	 áfengis-	 eða	 vímuefnavanda	

glíma	einnig	við	annarskonar	fjölþættan	vanda	í	kjölfar	neyslunnar.	Í	öllum	málunum	þar	sem	

neysla	 er	 stærsti	 vandinn	 og	 ástæða	 forsjársviptingar	 höfðu	 foreldrarnir	 glímt	 við	

neysluvanda	 um	 langt	 skeið	 og	 í	 mörgum	 tilfellum	 frá	 unga	 aldri.	 Fram	 kom	 í	 dómi	 nr.	

675/2014,	 þar	 sem	 foreldrar	 voru	 sviptir	 forsjá	 tæplega	 tveggja	 ára	 stúlku,	 að	móðirin	 var	

greind	með	fjölþættan	vanda	og	glímdi	við	áfengis-	og	vímuefnavanda.	Einnig	var	hún	greind	

með	geðhvarfasýki	og	 faðirinn	átti	 langa	 sögu	um	áfengis-	og	vímuefnaneyslu.	 Fram	kom	 í	

dómi	Hæstaréttar:		

sem	 skipaður	 var	 sérfróðum	meðdómsmönnum,	 kom	m.a.	 fram	að	M	og	K	ættu	bæði	
langa	 sögu	 um	 neyslu	 fíkniefna,	 auk	 þess	 sem	 K	 hefði	 glímt	 við	 geðrænan	 vanda,	
átröskun	 og	 geðhvarfasýki.	 Þá	 hefði	 M	 átt	 við	 andlega	 erfiðleika	 að	 stríða	 og	 verið	
greindur	 með	 þunglyndi,	 kvíða	 og	 áfallaröskun.	 Væri	 forsjárhæfni	 þeirra	 mjög	 skert	
vegna	 þessa.	 Þá	 kom	 fram	 að	 aðilarnir	 hefðu	 haft	 lítil	 samskipti	 við	 barnið	 og	 væru	
frumgeðtengsl	 því	 ekki	 til	 staðar.	 Á	 hinn	 bóginn	 lægi	 fyrir	 að	 barnið	 hefði	 tengst	
fósturforeldrum	sínum	afar	vel.	Var	með	vísan	til	þessa,	og	þess	að	önnur	úrræði	höfðu	
ekki	borið	árangur,	talið	að	uppfyllt	væru	skilyrði	29.	gr.	barnaverndarlaga	til	að	svipta	M	
og	K	forsjá	barnsins.	(Hrd.	22.	apríl	2015	í	máli	nr.	675/2014).	

Rannsóknin	 leiddi	einnig	 í	 ljós	að	 í	 átta	dómum	af	27	var	greindarskerðing	helsta	ástæðan	

fyrir	forsjársviptingu.	Í	tveimur	þessara	mála	var	einnig	um	áfengisneyslu	að	ræða.	Þá	sýndu	
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niðustöður	 sýndu	 fram	á	 að	 í	 átta	 dómum	þar	 sem	 forsjársvipting	 átti	 sér	 stað	 var	 um	að	

ræða	geðræn	vandkvæði	forsjáraðila.	Sjá	nánari	útskýringar	á	mynd	4	hér	að	neðan.	

	

Mynd	4.	Helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu.	

7.3.2 Helstu	ástæður	og	lengd	málsmeðferðar	

Eins	 og	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 eru	 helstu	 ástæður	 fyrir	

forsjársviptingu	foreldra/foreldris	áfengis-	og	vímuefnaneysla	eða	í	40,7%	af	þeim	27	dómum	

sem	 rannsakandi	 innihaldsgreindi.	 Í	 29,6%	 tilfella	 var	 um	 að	 ræða	 greindarskerðingu	 og	 í	

sama	 hlutfalli	 tilfella	 voru	 geðræn	 vandkvæði	 meginástæða	 forsjársviptingar	 foreldra.	

Rannsakandi	 setti	einnig	ástæður	 forsjársviptingarinnar	 í	 samband	við	 tíma	málsmeðferðar	

frá	 upphafi	 barnaverndarmáls	 og	 til	 forsjársviptingar.	 Niðurstöður	 sýna	 í	 þeim	 27	 dómum	

sem	rannsakandi	skoðaði	var	málsmeðferð	frá	barnaverndarmáli	til	forsjársviptingar	lengst	í	

málum	 einstaklinga	 með	 greindarskerðingu.	 Meðaltími	 í	 þeim	 málum	 var	 5,1	 ár.	 Hjá	

einstaklingum	 sem	 glímdu	 við	 geðræn	 vandkvæði	 og	 voru	 sviptir	 forsjá	 var	 meðaltími	

málsmeðferða	 	 4,8	 ár.	 Hjá	 foreldrum	 sem	 sviptir	 voru	 forsjá	 og	 glímdu	 við	 áfengis-	 og	

vímuefnaneyslu	 var	meðaltími	málsmeðferðar	 frá	 barnaverndarmáli	 og	 til	 forsjársviptingar	

2,9	ár.	Fjölgun	tilkynninga		á	meðgöngu	og	aukið	eftirlit	mæðraverndar	virðist	 leiða	til	þess	

að	 íhlutun	 barnaverndarnefnda	 hefst	 fyrr	 hjá	 einstaklingum	 sem	 glíma	 við	 áfengis-	 eða	

vímuefnaneyslu.	 Þar	 gætu	 legið	 ástæður	 þess	 að	málsmeðferð	 frá	 barnaverndarmáli	 og	 til	

forsjársviptingar	var	styttri	hjá	þessum	einstaklingum.	Á	mynd	5	hér	að	neðan	má	sjá	nánari	

útskýringar.		
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Mynd	5.	Helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	og	lengd	málsmeðferðar.	

7.3.3 Hver	fer	með	forsjá	barns	við	forsjársviptingu?	

Niðurstöður	sýna	 fram	á	að	 í	 flest	öllum	málunum	er	það	móðir	 sem	fer	með	 forsjá	barna	

sinna	við	 forsjársviptingu.	 Í	þeim	27	dómum	sem	rannsakandi	 skoðaði	voru	mæður	sviptar	

forsjá	barna	sinna	í	22	dómum.	Í	einu	máli	var	faðir	sviptur	forsjá	en	móðir	hafði	áður	verið	

svipt	 forsjá	 sama	 barns.	 Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 að	 í	 fjórum	 dómum	 bjuggu	 foreldrar	

saman	og	höfðu	sameiginlega	forsjá.	Eins	og	fram	kemur	á	mynd	6	hér	að	neðan	voru	mæður	

sviptar	forsjá	barna	sinna	í	81%	tilfella.	Einstæðir	feður	voru	sviptir	forsjá	barns	í	4%	tilfella	

og	 í	 15%	 tilfella	 voru	 báðir	 foreldrar	 sviptir	 forsjá,	 af	 þeim	 27	 dómum	 sem	 fallið	 hafa	 í	

forsjársviptingum	á	árununum	1.	janúar	2008	til	31.	desember	2015.		

	

	 	

Mynd	6.	Hver	fer	með	forsjá	við	forsjársviptingu?	
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7.4 Staða	barna	

Í	þessum	kafla	kemur	fram	aldur,	fjöldi	og	þátttaka	barna	í	málsmeðferð	í	þeim	27	dómum	

sem	forsjársvipting	átti	sér	stað	í	á	tilteknu	tímabili.		

Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 að	 í	 þeim	 27	 Hæstarréttar-	 og	 Héraðsdómum	 sem	

rannsakandi	skoðaði	misstu	foreldrar	forsjá	yfir	alls	38	börnum	á	tímabilinu	1.	janúar	2008	til	

31.	desember	2015.	Þegar	skoðað	er	kyn	barnanna	38	sem	um	ræðir	stúlkur	17	og	drengir	

21.	

Aldur	barnanna	miðaðist	við	árið	sem	forsjársviptingin	átti	sér	stað	á.	Yngsta	barnið	við	

forsjársviptingu	 var	 9	 mánaða	 en	 elsta	 barnið	 við	 forsjársviptingu	 var	 15	 ára.	 Algengasti	

aldurinn	við	forsjársviptingu	var	þriggja,	fjögurra,	sjö,	og	níu	ára	og	meðalaldur	barnanna	við	

forsjársviptingu	var	5,1	árs,	eins	og	nánar	er	útskýrt	í	töflu	2.	

Tafla	2.	Meðalaldur	barna,	kyn	og	fjöldi.	

	

7.4.1 Aldur	og	fjöldi	barna	á	ári	
Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 að	 árið	 2015	 misstu	 foreldrar	 forsjá	 yfir	 11	

börnum	og	er	það	mesti	fjöldi	barna	á	einu	ári	samkvæmt	gögnum	rannnsakanda.	Árið	2008	

var	aðeins	um	að	ræða	eitt	barn	sem	foreldri	missti	forsjá	yfir.	Árið	2009	voru	börnin	fjögur	

og	á	hvoru	áranna	2010	og	2011	missti	foreldri	forsjá	yfir	einu	barni.	Á	árunum	2012	og	2013	

féllu	13	dómar	 í	Hæstarétti	 og	Héraðsdómi	 í	 forsjársviptingum	og	á	þessum	 tveimur	árum	

misstu	foreldrar	forsjá	yfir	20	börnum,	eða	10	börnum	á	hvoru	ári.	Samkvæmt	gögnum	sem	

rannsakandi	hafði	aðgang	að	misstu	engir	foreldrar	forsjá	yfir	börnum	sínum	árið	2014.	Árið	

2015	misstu	foreldrar	forsjá	yfir	11	börnum	í	átta	dómum	sem	féllu	var	í	Hæstarétti.	Mynd	7	

hér	að	neðan	sýnir	nánar	fjölda	og	aldur	barnanna	við	forsjársviptingu	á	tímabilinu	1.	janúar	

2008	til	31.	desember	2015.	

Meðalaldur,*elsta,*yngsta*og*kyn!barna!
Meðalaldur* 5,1!     
Ynsta*barnið** 9!mánaða!       
Elsta*barnið* 15!ára!     
Stúlkur* 17!       
Drengir* 21!     

Heildar*fjöldi*barna* 38!       
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Mynd	7.	Aldur	barnanna	við	forsjársviptingu.		

7.4.2 Talsmenn	barna	

Í	einungis	sjö	dómum	af	27	sem	rannsakandi	innihaldsgreindi	kom	fram	að	barni	var	skipaður	

talsmaður.	Með	skipan	talsmanns	fyrir	barn	er	markmiðið	að	koma	sjónarmiðum	barnsins	á	

framfæri	þegar	mál	er	 til	meðferðar.	 Í	einu	máli	var	 talað	um	kostnað	vegna	talsmanns	en	

hvergi	 í	málsmeðferð	 kom	 vilji	 barnanna	 fram.	 Börnin	 sem	 skipaður	 var	 talsmaður	 voru	 á	

aldrinum	7	til	15	ára.	Fjöldi	barna	sem	skipaður	var	talsmaður	var	tíu.	Hvergi	kom	fram	í	þeim	

dómum	Héraðsdóms	sem	 innihaldsgreindir	voru	að	barni	hafi	verið	skipaður	 talsmaður	við	

meðferð	máls.	Dómarnir	sjö	sem	um	ræðir	voru	allir	Hæstaréttardómar.	Aldur	barnanna	sem	

skipaður	var	talsmaður	miðast	við	forsjársviptingu.	Öll	börnin	sem	talsmaður	ræddi	við	voru	í	

tímabundinni	 vistun.	 Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 að	 flest	 barnanna	 sem	 skipaður	 var	

talsmaður	vildu	dvelja	áfram	hjá	fósturfjölskyldu.	 í	máli	máli	nr.	462/2013	ræddi	talsmaður	

við	10	ára	stúlku	en	fram	kom	að:		

Samkvæmt	 skýrslu	 talsmanns	 hafi	 B	 komið	 vel	 fyrir	 og	 verið	 ófeimin	 að	 ræða	 ýmis	
málefni	og	hagi	sína.	Það	hafi	verið	niðurstaða	talsmanns	að	afstaða	B	varðandi	búsetu	
væri	 sú	 að	 hún	 væri	 mjög	 hrifin	 af	 þeim	 stað	 sem	 hún	 byggi	 á	 núna,	 þ.e.	 hjá	
fósturfjölskyldu,	og	hún	vildi	eindregið	búa	þar	áfram.	(Hrd.	21.	nóvember	2013	í	máli	nr.	
462/2013).	

Í	máli	15	ára	stúlku	sem	talsmaður	ræddi	við	kom	meðal	annars	fram	að:		

henni	 líði	 vel	 í	 fóstrinu	 og	 í	 skólanum.	 Í	 skýrslunni	 hafi	 talsmaðurinn	 eftir	 A	 að	
mígrenisköstin	 sem	 hún	 hafi	 haft	 áður	 séu	 að	 minnka	 og	 hún	 sé	 við	 það	 að	 vera	 í	
toppástandi.	 Stúlkunni	 hafi	 verið	 ofarlega	 í	 huga	 ýmis	 atriði	 varðandi	 framkomu	
barnaverndaryfirvalda	 og	 rétt	 sinn	 til	 talsmanns,	 enda	 hafi	 sálfræðingur	 sem	 við	 hana	
ræddi	 bent	 henni	 á	 hvað	 væri	 eðlilegt	 og	 lögmætt	 í	 málum	 sem	 þessu.	 Verði	 því	

0

1

2

3

4

5

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 



69	

framburður	stúlkunnar	ekki	skýrður	með	neins	konar	áhrifum	stefndu	á	barnið.	(Hrd.	28.	
október	2010	í	máli	nr.	141/2010).	

Fram	 kom	 í	 dómi	 þar	 sem	 móðir	 var	 svipt	 forsjá	 yfir	 fjórum	 börnum	 að	 tveimur	 elstu	

drengjunum	var	skipaður	 talsmaður.	Við	 forsjársviptingu	vorur	drengirnir	á	aldrinum	10	og	

12	ára.	Eftir	að	drengirnir	höfðu	talað	við	talsmann	kom	fram	að:		

Helst	vildu	drengirnir	þá	búa	hjá	móður	sinni.	Í	síðari	greinargerð	talsmannsins,	dags.	25.	
maí	 2011,	 kemur	 fram	 að	 D	 hafi	 verið	 tregur	 til	 að	 ræða	 við	 talsmanninn.	 Hann	 tjáði	
henni	þó	að	hann	vildi	helst	ekki	fara	frá	fósturforeldrum	sínum	á	[...],	en	ef	hann	gæti	
ekki	 verið	 þar	 áfram	 vildi	 hann	 vera	 hjá	 pabba	 sínum	 í	 [...].	 Þá	 varð	 það	 niðurstaða	
talsmannsins	 að	 E	 vildi	 annaðhvort	 vera	 hjá	 móður	 sinni	 eða	 áfram	 hjá	
fósturforeldrunum	á	[...].	(Hrd.	10.	mai	2012	í	máli	nr.	582/2011).	

Á	mynd	8	má	sjá	nánari	upplýsingar	um	aldur	barna	sem	skipaður	var	talsmaður.		

	
Mynd	8.	Aldur	barna	sem	skipaður	var	talsmaður.	

Hvergi	kemur	fram	í	þeim	27	Hæstaréttar-	og	Héraðsdómum	sem	innihaldsgreindir	voru	að	

barni	hafi	verið	skipaður	réttargæslumaður	eða	lögráðamaður	við	meðferð	máls.		

7.4.3 Helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu		

Við	innihaldsgreininguna	skoðaði	rannsakandi	helstu	ástæður	tengdar	foreldri.	Notast	var	við	

skilgreiningar-	 og	 flokkunarkerfi	 í	 barnavernd.	 Í	 þeim	 27	 dómum	 sem	 rannsakandi	

innihaldsgreindi	var	í	flest	öllum	tilfellum	um	að	ræða	vanrækslu	og	ofbeldi	gegn	barni	á	fleiri	

en	einu	sviði.	Í	22	dómum	var	rætt	um	vanrækslu	á	umsjón	og	eftirliti	með	barni	og	líkamleg	

vanræksla	kom	fram	í	19	dómum.	Hugræn	og	námsleg	vanræksla	var	nefnd	í	níu	dómum	og	

tilfinninga-	og	sálræn	vanræksla	kom	einnig	fram	í	níu	dómum.	Í	þeim	dómum	þar	sem	fram	

kom	að	barn	hafði	verið	beitt	ofbeldi	var	í	sex	tilfella	um	tilfinningalegt	eða	sálrænt	ofbeldi	
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að	ræða.	Líkamlegt	ofbeldi	gagnvart	barni	kom	fram	í	21	dómi,	en	samkvæmt	skilgreiningu	

um	líkamlegt	ofbeldi	flokkast	það	undir	slíkt	ofbeldi	að	móðir	sé	í	neyslu	á	meðgöngu	og	leggi	

þannig	 líf	 barns	 í	 hættu.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 að	 í	 einu	máli	 reyndi	

barnshafandi	 móðir	 að	 skaða	 barn	 með	 því	 að	 hlaupa	 á	 vegg	 og	 bera	 kviðinn	 fyrir	 sig.	 Í	

kjölfarið	 var	 móðirin	 svipt	 sjálfræði	 í	 sex	 mánuði.	 Einnig	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum	

rannsóknarinnar	 að	 í	 níu	 málum	 voru	 börn	 vitni	 að	 ofbeldi	 inni	 á	 heimili.	 Niðurstöður	

rannsakanda	 sýna	 jafnramt	 að	 í	 fjórum	 málum	 var	 grunur	 um	 kynferðislegt	 ofbeldi	 gegn	

barni.	 Tvö	málanna	 leiddu	ekki	 til	 ákæru,	 eitt	málið	 var	 fellt	 niður	hjá	 lögreglu	og	 í	 einum	

dómi	kom	ekkert	fram	um	kæruna	í	gögnum	málsins.	Nánari	útskýringar	má	sjá	í	mynd	9	hér	

að	neðan.	

	

Mynd	9.	Helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	

Í	 máli	 E-639/2012	 kom	 fram	 að	móðir	 sem	 glímdi	 við	 geðræn	 vandkvæði	 var	 svipt	 forsjá	

tveggja	barna	á	aldrinum	tveggja	og	sex	ára.	Móðirin	hafði	beitt	börnin	miklu	ofbeldi	og	sýnt	

þeim	mikla	vanrækslu,	en	í	dómnum	kemur	fram	að:	

Í	 skýrslunni	 kemur	 fram	 að	 engir	 áverkar	 sjáist	 á	 höfði	 við	 skoðun.	 Á	 baki	 hafi	 sést	
nokkuð	gamall	marblettur	 sem	verið	hafi	u.þ.b.	6	cm	á	 lengdina	og	 ílangur.	Einnig	hafi	
sést	 lítill	 marblettur	 á	 baki	 yfir	 einum	 hryggjartindinum.	 Á	 handleggjunum	 hafi	 verið	
tölvuvert	mikið	af	marblettum,	bæði	nýjum	og	eldri,	en	þó	tveir	tiltölulega	nýlegir	og	vel	
stórir.	 Tvær	 skrámur	 samsíða	 væru	 í	 vinstri	 olnbogabótinni.	 Þá	 væri	 hressilegt	 hrufl	 á	
upphandleggnum	og	tveir	nýlegir	marblettir.	Á	nefinu	mætti	sjá	leifar	eftir	eitthvað	sem	
gæti	 hæglega	 passað	 við	 sögu	 telpunnar	 um	 að	 hún	 hafi	 verið	 bitin	 í	 nefið	 af	 móður	
sinni.	 Ekki	 voru	 sjáanlegir	 áverkar	 á	 fótleggjum	 fyrir	 utan	djúpan	og	 allstóran	marblett	
undir	vinstri	rasskinn.	Lögun	marblettsins	væri	þannig	að	mögulega	hefði	eitthvað	langt	
og	mjótt	áhald	valdið	áverkanum.	Höggið	hafi	verið	töluvert	djúpt.	Hreyfingar	hafi	virst	
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eðlilegar	 og	 sársaukalausar.	 (Héraðsdómur	 Reykjavíkur	 21.	 júní	 2012	 í	 máli	 nr.	 E-
639/2012).	

Í	máli	níu	ára	stúlku,	sem	hafði	verið	beitt	líkamlegri,	námslegri	og	tilfinningalegri	vanrækslu,	

og	vanrækslu	í	umsjón	og	eftirliti,	komu	fram	áhyggjur	sálfæðings	af	framtíð	hennar	ef	ekki	

væri	gripið	inn	í	aðstæður	sem	fyrst.	Í	matinu	segir	að:		

…..	vanræksla	hafi	mismunandi	áhrif	á	börn.	Lista	matsmenn	upp	eftirfarandi	einkenni:	
„Barnið	 skortir	 eiginleikann	 til	 að	 upplifa	 gleði.	 Sállíkamleg	 einkenni	 eins	 og	 að	 pissa	
undir	 og	 naga	 neglur.	 Ofsafengin	 reiðiköst.	 Léleg	 sjálfsmynd	 og	 sjálfstraust.	 Deyfð	 og	
fáskipti.	 Einmanaleiki.	 Tortryggni.	 Þráhyggjuhegðun.	 Fullorðinsleg	 hegðun.	
Námserfiðleikar.	Einbeitingarskortur.	Barnið	hengir	sig	á	fullorðna.	Barnið	myndar	tengsl	
við	 ókunnuga	 á	 opinn	 og	 gagnrýnislausan	 hátt.“	 Var	 það	 skoðun	 matsmanna	 að	
meirihluta	 þessara	 einkenna	 megi	 sjá	 í	 fari	 dætra	 stefndu	 (Hrd.	 6.	 júní	 í	 máli	 nr.	
164/2013).	

7.5 Hagsmunir	barns		

Niðurstöður	 sýna	 fram	 á	 að	 í	 öllum	 dómunum	 27	 sem	 rannsakandi	 innihaldsgreindi	 er	

hagsmuna	barns	gætt	í	hvívetna	í	öllum	málum.	Í	öllum	dómum	er	vísað	í	barnaverndarlögin	

og	í	dómum	frá	2012	er	einnig	vísað	í	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins.	Í	

öllum	Hæstaréttar-	og	Hérðasdómunum	27	er	kveðið	á	um	að	hagsmunir	barns	vegi	þyngra	

en	hagsmunir	foreldra.	

Forsjárréttur	foreldra	takmarkist	af	þeim	mannréttindum	barna	að	njóta	forsvaranlegra	
uppeldisskilyrða.	 Þegar	 hagsmunir	 foreldra	 og	 barns	 vegist	 á,	 séu	 hagsmunir	 barnsins,	
hvað	 því	 sé	 fyrir	 bestu,	 þyngri	 á	 vogarskálunum.	 Þessi	 regla	 sé	 grundvallarregla	 í	
íslenskum	barnarétti	og	kemur	einnig	 fram	 í	þeim	alþjóðlegu	 sáttmálum	sem	 Ísland	 sé	
aðili	 að	 (Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002;	 Samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	
barnsins	nr.	19/2013).	

Við	 innihaldsgreiningu	 á	 dómunum	 27	 má	 sjá	 að	 mikið	 er	 vísað	 til	 hagsmuna	 barns	 í	

málsmeðferð.	Rannsakandi	greinir	örlítinn	mun	á	dómum	sem	féllu	fyrir	2012,	en	samkvæmt	

orðræðunni	 eru	 hagsmunir	 barns	 oftar	 nefndir	 í	 dómum	 sem	 féllu	 eftir	 þann	 tíma.	 Þegar	

skoðað	er	á	hvaða	hátt	er	 fjallað	um	hagsmuni	barns	 í	dómunum	27	ber	eitt	af	atriðunum	

mikið	 á	 góma.	 Það	 er	 að	 hagsmuna	 barns	 sé	 betur	 gætt	 í	 umsjón	 fósturforeldra	 þar	 sem	

þroski	barnsins	fái	að	njóta	sín.	Hagsmunir	barns	eru	hafðir	að	leiðarljósi	með	tilliti	til	ungs	

aldurs	 þess	 og	 því	 þjónar	 það	 hagsmunum	 barnsins	 að	 því	 sé	 fundið	 framtíðarheimili	 og	

umönnunaraðili	sem	tryggir	því	þroskavænlegar	uppeldisaðstæður.	Í	máli	nr.	462/	2013,	þar	

sem	móðir	var	svipt	forsjá	tíu	ára	stúlku,	en	barnaverndarnefnd	hóf	fyrst	afskipti	af	málinu	

þegar	stúlkan	var	þriggja	ára	gömul,	kemur	fram	að:	
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Stúlkan	 sé	 á	 viðkvæmum	 aldri	 og	 í	 brýnni	 þörf	 fyrir	 stöðugleika	 þannig	 að	
persónueiginleiki	hennar	og	þroski	fái	að	njóta	sín.	Með	hagsmuni	barnsins	að	leiðarljósi	
og	 með	 tilliti	 til	 ungs	 aldurs	 sé	 það	 mat	 stefnanda	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 stúlkan	 fái	
framtíðarheimili	 og	 umönnunaraðila	 þar	 sem	 öryggi	 hennar	 og	 þroskavænlegar	
uppeldisaðstæður	séu	tryggðar.	Þá	sé	það	mat	stefnanda	að	hagsmunum	stúlkunnar	sé	
best	borgið	með	áframhaldandi	fóstri	hjá	fósturfjölskyldu.	Það	sé	mikilvægt	fyrir	börn	að	
alast	upp	við	stöðugleika,	gott	atlæti	og	öryggi	og	það	sé	mat	stefnanda	að	aðstæður	hjá	
fósturfjölskyldu	muni	frekar	geta	mætt	þessum	þörfum	stúlkunnar.	(Hrd.	21.	nóvember	
2013	í	máli	nr.	462/2013).	

Fram	kemur	 í	 öllum	dómunum	að	vernda	þurfi	 hagsmuni	barns	og	að	hagsmunir	þess	 séu	

best	 tryggðir	með	 forsjársviptingu	 þar	 sem	 hagsmunir	 foreldra	 og	 barns	 fari	 ekki	 saman	 í	

þeirri	 vegferð.	 Máli	 nr.	 164/2013,	 þar	 sem	 móðir	 var	 svipt	 forsjá	 níu	 ára	 stúlku,	 en	

barnavernd	hafði	áður	haft	af	henni	afskipti	vegna	eldri	dóttur	sem	 lauk	með	dómssátt	og	

faðirinn	fékk	forsjá	stúlkunnar.	Fram	kemur	í	dómi	nr.	164/2013	að:	

Það	 sé	 mat	 stefnanda	 að	 hjá	 stefndu	 búi	 C	 við	 óviðunandi	 uppeldisaðstæður.	 C	 sé	 á	
viðkvæmum	aldri	og	í	brýnni	þörf	fyrir	stöðugleika	þannig	að	persónueiginleiki	hennar	og	
þroski	fái	að	njóta	sín.	Með	hagsmuni	barnsins	að	leiðarljósi	og	með	tilliti	til	ungs	aldurs	
sé	það	mat	stefnanda	að	mikilvægt	sé	að	C	fái	framtíðarheimili	og	umönnunaraðila	þar	
sem	öryggi	hennar	og	þroskavænlegar	uppeldisaðstæður	séu	tryggðar.	(Hrd.	6.	júní	í	máli	
nr.	164/2013).	

	Það	 var	 áhugavert	 að	 sjá	 að	 í	 dómunum	 27	 var	 tengslamyndun	 foreldris	 og	 barns	 mikið	

rædd.	Hægt	er	að	greina	að	í	nýrri	dómum	er	meira	rætt	um	mikilvægi	tenglsamyndunar	á	

milli	 foreldra/fósturforeldra	 og	 barns	 heldur	 en	 í	 eldri	 dómum	 sem	 rannskandi	

innihaldsgreindi.	 Í	máli	nr.	372/2013,	þar	sem	sálfræðingur	gerði	 tengslamat	á	 tveimur	sex	

ára	börnum	sem	foreldrar	vorur	sviptir	forsjá	yfir,	kemur	fram	að:		

drengurinn	 virðist	 hafa	 hvað	 jákvæðust	 tengsl	 gagnvart	 stefndu	 K	 og	móðurfjölskyldu.	
Tengsl	 drengsins	 gagnvart	 föður	 virðast	 samkvæmt	 viðtölum	 og	 niðurstöðum	
tengslaprófs	gefa	vísbendingar	um	að	drengurinn	sé	mjög	óöruggur	gagnvart	honum	og	
óttist	 hann	 jafnvel.	Mat	 á	 tengslum	 telpunnar	 við	 sína	 nánustu	 endurspeglaði	 ákveðið	
óöryggi	þar	sem	hún	virðist	efast	um	að	fólk	skilji	þarfir	hennar.	Virðist	telpan	að	þessu	
leyti	vera	fremur	ógagnrýnin	á	tengsl	sín	við	fólk	sem	hún	þekkir	jafnvel	lítið	eða	ekkert,	
og	er	til	að	mynda	tilbúin	að	vingast	við	flesta,	faðma	þá	og	kyssa	og	jafnvel	sitja	í	fangi	
þeirra	 sem	 hún	 þekkir	 lítið.	 Tengsl	 telpunnar	 gagnvart	 báðum	 stefndu	 bæru	 vott	 um	
ákveðið	 óöryggi	 þar	 sem	 hún	 væri	 bæði	 hlutlaus	 og	 lokuð	 gagnvart	 þeim.	 (Hrd.	 24.	
október	2013	í	máli	nr.	372/2013).	

Niðurstöður	rannsakanda	benda	því	til	þess	að	mikið	sé	rætt	um	í	dómunum	á		hvaða	hátt	

hagsmunir	 barns	 eru	 hafðir	 að	 leiðarljósi	 í	 málsmeðferð	 í	 samræmi	 við	 ákvæði	

barnaverndarlaga	um	réttindi	barns.		
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7.6 Hvaða	stuðningsúrræðum	er	beitt?	

Hér	kemur	fram	hvaða	stuðningsrúrræðum	er	beitt	 í	dómunum	27,	annars	vegar	úrræðum	

fyrir	foreldra	og	hins	vegar	úrræðum	sem	snúa	að	barni.	

7.6.1 Stuðningsúrræði	fyrir	börn	

Niðurstöður	 sýndu	 að	 í	 fjórum	 af	 dómunum	 27	 var	 barn	 vistað	 inni	 á	 Barna-	 og	

unglingageðdeild	 (Bugl)	 til	 greiningar	 og	meðferðar	 sökum	 geðraskana.	Niðurstöður	 sýndu	

einnig	að	 í	 fjórum	málum	var	grunur	um	kynferðismisnotkun	gegn	barni.	 Í	öllum	málunum	

var	viðkomandi	barn	sent	í	Barnahús	í	könnunarviðtal	og	í	einu	tilfelli	fór	fram	læknisskoðun.	

Niðurstöður	sýndu	að	í	11	dómum	var	barni	og	foreldum/foreldri	veitt	stuðningsfjölskylda.	Í	

18	dómum	kom	fram	að	samráð	var	haft	við	skóla/leikskóla	um	mál	barnsins.		

Rannsakandi	skoðaði	hvort	börnin	38	sem	foreldrar	voru	sviptir	forsjá	yfir	höfðu	farið	til	

nákominna	ættingja	í	tímabundna	vistun	áður	en	til	forsjársviptingar	kom.	Niðurstöður	sýndu	

að	um	slíka	ráðstöfun	var	að	ræða	í	12	málum.	Í	flestum	tilfellum	var	um	að	ræða	ömmu,	afa	

eða	aðra	nákomna	ættingja.	 Í	15	málum	voru	börnin	vistuð	tímabundið	hjá	fósturfjölskyldu	

áður	en	gripið	var	til	forsjársviptingar.	Mynd	10	sýnir	nánar	algengustu	stuðningsúrræði	sem	

börnin	fengu.	

	

	

Mynd	10.	Helstu	stuðningsúrræði	fyrir	börn.	

Niðurstöður	 ransóknarinnar	 sýndu	 að	 mörg	 af	 eldri	 börnunum	 glímdu	 við	 félagslega	

erfiðleika,	 hegðunarvanda,	 kvíða	 eða	 depurð.	 Fram	 kom	 í	 einu	máli	 að	 barn	 vildi	 ekki	 lifa	
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lengur	 og	 í	 tveimur	málum	 reyndu	 börn	 að	 taka	 líf	 sitt.	 Í	 þeim	málum	 var	 barnið	 vistað	 á	

Barna-	og	unglingageðdeild	til	meðferðar.	

7.6.2 Stuðningsúrræði	fyrir	foreldra	

Niðurstöður	 rannsakanda	 sýndu	 að	 fjölmörg	 stuðningsúrræði	 barnaverndar	 og	

félagsþjónustunnar	voru	reynd	áður	en	til	 forsjársviptingar	kom.	 Í	þessum	kafla	er	einungis	

greint	frá	þeim	úrræðum	sem	aðallega	eru	notuð	fyrir	foreldra	áður	en	grípa	þarf	til	þess	að	

svipta	þá	forsjá	barns.	Eitt	mest	notaða	stuðningsúrræðið	fyrir	 foreldra	var	uppeldisráðgjöf	

en	niðurstöður	 sýndu	að	 í	 26	dómum	var	 foreldrum	veitt	 slík	 ráðgjöf.	 Í	 einungis	 einu	máli	

voru	engin	 stuðningsúrræði	 reynd	og	barn	 sett	 í	 fóstur	 strax	 við	 fæðingu.	Það	 skýrir	hvers	

vegna	einungis	var	veitt	uppeldisráðgjöf	í	26	af	27	dómum	sem	kveða	á	um	forsjársviptingu.	í	

framangreindu	máli	 höfðu	 öll	 úrræði	 verið	 reynd	 áður	 tengt	 öðrum	 börnum.	Móðir	 hafði	

samþykkt	 varanlegt	 fóstur	 eldri	 sonar	 og	 var	 svipt	 forsjá	 dóttur	 í	 janúar	 2013	 (Hrd.	 17.	

desember	2013	 í	máli	nr.	517/2013).	Við	 fæðingu	barnsins	 sem	málið	varðar	kom	 fram	að	

líkamlegri	og	andlegri	heilsu	þess	væri	hætta	búin	í	umsjá	móðurinnar	og	á	þeim	grundvelli	

var	gripið	til	neyðarráðstafana	strax	við	fæðingu	barnsins:		

Talið	var	að	 líkamlegri	og	andlegri	heilsu	þess	væri	hætta	búin	 færi	stefnda	með	forsjá	
þess	og	 að	ekki	 þýddi	 að	 reyna	 stuðning.	 Sá	 stuðningur	 sem	 reyndur	hefði	 verið	hefði	
ekki	 skilað	 árangri	 og	 teldi	 hún	 sig	 ekki	 vera	 í	 þörf	 fyrir	 meðferð	 t.d.	 geðlæknis	 eða	
sálfræðings.	 Þá	 hefði	 grunur	 vaknað	 um	 neyslu	 hennar	 í	 janúar	 og	 hafi	 vímuefnapróf,	
sem	 tekið	 hefði	 verið	 26.	 þess	 mánaðar,	 verið	 jákvætt	 varðandi	 kannabis.	 Töldu	
starfsmenn	mikilvægt	að	stefnda	væri	edrú,	en	að	það	væri	ekki	nóg	til	að	tryggja	öryggi	
barnsins.	Komist	var	að	þeirri	niðurstöðu	á	fundinum	að	stefnda	væri	óhæf	til	að	annast	
barnið	og	var	lagt	til	að	það	færi	 í	„varanlegt	fóstur	til	að	tryggja	óskilyrtan	rétt	þess	til	
verndar	og	umönnunar“.	(Hrd.	17.	desember	2013	í	máli	nr.	517/2013).	

Tilsjón	er	úrræði	þar	sem	foreldrum	er	veitt	aðstoð	til	að	sinna	forsjár-	og	uppeldisskyldum	

sínum	án	töku	barns	af	heimili.	Í	Hæstaréttar-	og	Héraðsdómunum	27	kom	fram	í	20	dómum	

að	 tilsjón	var	veitt	en	úrræðið	var	notað	bæði	 fyrir	 foreldra	og	barn.	 Í	öllum	málunum	var	

foreldrum	 veitt	 ráðgjöf	 af	 starfsmanni	 barnaverndar,	 félagsráðgjafa,	 geðlækni	 eða	

sálfræðingi,	 eða	 öðrum	 fagaðila	 utan	 stofnunarinnar.	 Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 að	 í	 níu	

málum	 var	 foreldrum/foreldri	 veitt	 aðstoð	 við	 að	 fara	 í	 áfengis-	 eða	 vímuefnameðferð.	

Meðferð	á	geðdeild,	þar	sem	um	innlögn	eða	mikinn	stuðning	var	að	ræða,	var	veitt	í	19	af	

27	málum	sem	rannskandi	skoðaði.	Vistheimili	barna	eða	sambærilegt	úrræði	var	veitt	 í	17	

málum	af	þeim	27	Hæstaréttar-	og	Héraðsdómum	sem	innihaldsgreindir	voru.	Sjá	nánar	um	

stuðningsúrræði	fyrir	foreldra	á	mynd	11	hér	að	neðan.		
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Mynd	11.	Helstu	stuðningsúrræði	fyrir	foreldra.	
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8 Umræður	
Í	 þessum	 hluta	 verkefnisins	 verður	 rannsóknarspurningum	 svarað	 og	 þær	 tengdar	 við	

niðurstöður	 fyrri	 rannsókna	 og	 þær	 kenningar	 sem	 fjallað	 var	 um	 í	 verkefninu.	 Markmið	

rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 helstur	 ástæður	 fyrir	 forsjársviptingu	 á	 tímabilinu	 1.	 janúar	

2008	 til	 31.	 desember	 2015.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 byggðar	 á	 Héraðs-	 og	

Hæstaréttardómum	sem	féllu	á	þessu	tímabili.	Alls	voru	27	dómar	innihaldsgreindir	en	það	

voru	allir	birtir	dómar	sem	rannsakandi	hafði	aðgang	að.	

	Rannsóknarspurningarnar	sem	lagt	var	upp	með	voru	fjórar:		

•	 Hverjar	 eru	 helstu	 ástæður	 fyrir	 forsjársviptingu	 á	 Íslandi	 á	 árunum	 2008	 til	

	 2016?		

•	 Hvaða	úrræðum	hefur	verið	beitt	áður	en	til	forsjársviptingar	hefur	komið?		

•	 Hversu	 lengi	 hefur	 málsmeðferð	 staðið	 yfir	 frá	 upphafi	 barnaverndarmáls	 og	 til	

	 forsjársviptingar?		

•	 Á	hvern	hátt	eru	hagsmunir	barns	hafðir	að	leiðarljósi	í	málsmeðferð	í	samræmi		 við								

ákvæði	barnaverndarlaga	um	réttindi	barns?	

8.1 Helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	

Samkvæmt	29.	gr.	barnaverndarlaga	hefur	barnaverndarnefnd	heimild	í	lögum	til	að	krefjast	

þess	 fyrir	 dómi	 að	 foreldrar	 skuli	 sviptir	 forsjá	 barns	 ef	 andlegri	 heilsu	 og	 þroska	 þess	 er	

hætta	 búin	 sökum	 vanhæfni	 foreldra.	 Í	 þessari	 rannsókn	 kemur	 fram	 að	 27	 dómar	 féllu	 í		

forsjársviptingu	á	tímabilinu	1.	janúar	2008	til	31.	desember	2015.	Niðurstöður	sýna	fram	á	

töluverða	 fjölgun	mála	 á	 síðustu	 árum.	 Frá	 1.	 janúar	 2008	 til	 31.	 desember	 2011	 féllu	 sex	

dómar	í	forsjársviptingum,	en	frá	1.	janúar	2012	og	til	31.	desember	2015	féll	aftur	á	móti	21	

dómur.		

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	benda	til	þess	að	helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	á	

því	 tímabili	 sem	 rannsakandi	 skoðaði	 hafi	 verið	 áfengis-	 og	 vímuefnaneysla	 foreldra.	 Þetta	

átti	við	í	ellefu	dómum	(40,7%)	af	þeim	27	sem	rannsakandi	skoðaði.	Í	átta	dómum	(29,6%)	

glímdu	foreldrar	við	geðræn	vandkvæði	og	í	átta	dómum	(29,6%)	kom	fram	að	foreldrar	voru	

með	greindarskerðingu.	
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Rannsóknir	hafa	 sýnt	 fram	á	að	 flest	 afskipti	barnaverndaryfirvalda	eru	vegna	 foreldra	

sem	 glíma	 við	 neyslu	 áfengis	 eða	 annara	 vímuefna	 (Hildigunnur	 Ólafsdóttir	 og	 Kristný	

Steingrímsdóttir,	 2013).	 Fram	 kom	 í	 	 rannsókn	 þeirra	 félaga	 Fusco	 og	 Cahalane	 (2013)	 að	

helstu	 ástæður	 fyrir	 því	 að	 foreldrar	 voru	 tilkynntir	 til	 barnaverndaryfirvalda	 voru	 andleg	

veikindi	 en	 43%	 foreldra	 í	 rannsókninni	 glímdu	 við	 þunglyndi	 og	 tæplega	 31%	 áttu	 við	

áfengis-	og	vímuefnavanda	að	stríða.	Það	hefur	einnig	verið	sýnt	fram	á	að	ef	foreldrar	glímir	

við	áfengis-	eða	vímuefnaneyslu	eru	þeir	líklegri	til	að	beita	börn	sín	andlegu	eða	líkamlegu	

ofbeldi	(Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2005).	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	benda	til	þess	

að	 flestir	 foreldrar	 sem	 glímdu	 við	 áfengis-	 eða	 vímuefnaneyslu	 glímdu	 einnig	 við	 geðræn	

vandkvæði.	 Einnig	 var	 hægt	 að	 sjá	 í	 tveimur	 málum	 af	 átta	 þar	 sem	 foreldrar	 voru	

greindarskertir	 var	 einnig	 um	 áfengisneyslu	 að	 ræða.	 Það	 reyndist	 stundum	 erfitt	 fyrir	

rannskanda	 að	 benda	 á	 eina	 ástæðu	 fyrir	 forsjársviptingu	 foreldra,	 þar	 sem	 allar	 þessar	

ástæður	tengjast	að	einhverju	leyti.	

Á	Íslandi,	eins	og	í	flestum	öðrum	vestrænum	ríkjum,	hefur	það	í	flestum	tilfellum	verið	

móðir	sem	fer	með	forsjá	barns	við	skilnað	(Bjarnason	og	Arnason,	2011)	Samkvæmt	tölum	

Hagstofu	 Íslands	 (2016)	 voru	einstæðar	mæður	 á	 Íslandi	 11.319	 í	 október	 2016	en	 aftur	 á	

móti	voru	einstæðir	feður	hér	á	landi	1.146	á	sama	tíma.	Samkvæmt	Barnaverndarstofu	voru	

börn	 einstæðra	 foreldra	 stærsti	 hluti	 barna	 sem	 við	 sögu	 komu	 í	 barnaverndarmálum	 á	

vegum	Barnaverndarstofu	árið	2013	(Halla	Björk	Marteinsdóttir,	2014).	Niðurstöður	þessarar	

rannsóknar	 sýna	 að	 í	 flest	 öllum	 málunum	 var	 það	 móðir	 sem	 var	 með	 forsjá	 barns	 við	

forsjársviptingu.	Í	þeim	27	dómum	sem	rannsakandi	skoðaði	voru	mæður	sviptar	forsjá	barna	

í	22	(81%)	tilfellum.	Í	einu	máli	var	faðir	(4%)	sviptur	forsjá	og	niðurstöður	sýndu	fram	á	að	í	

fjórum	 (15%)	 málum	 bjuggu	 foreldrar	 saman	 og	 voru	 með	 sameiginlega	 forsjá	 við	

forsjársviptingu.	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	sýna	að	í	þeim	dómum	þar	sem	móðir	var	

ein	með	forsjá	hafði	faðir	í	flest	öllum	tilfellum	engin	samskipti	við	barnið.		

Rannsóknir	hafa	sýnt	 fram	á	að	einstæðir	 foreldrar	eru	 í	meiri	hættu	en	 foreldrar	sem	

búa	saman	á	að	beita	börn	sín	ofbeldi	eða	sýna	þeim	vanrækslu	(Afifi,	Taillieu,	Cheung,	Katz,	

Tonmyr	 og	 Sareen,	 2015).	 Fram	 kom	 í	 rannsókn	 Hildigunnar	 Ólafsdóttur	 og	 Kristnýjar	

Steingrímsdóttur	(2013)	að	börn	sem	bjuggu	við	vímuefna-	eða	áfengisneyslu	foreldra	bjuggu	

flest	hjá	einstæðu	foreldri	og	þá	í	flestum	tilfellum	móður.	Rannsóknin	sýndi	einnig	fram	á	að	

foreldri	sem	er	eitt	 í	heimili	er	í	meiri	hættu	en	foreldrar	í	sambúð	á	að	vanrækja	barn	sitt.	
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Þetta	 staðfestir	 því	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 þar	 sem	 flestir	 foreldrar	 sem	 sviptir	

voru	forsjá	á	tímabilinu	sem	rannsakandi	skoðaði	voru	einstæðar	mæður.	

8.1.1 Ástæður	tengdar	foreldrum	

Í	tölum	Barnaverndarstofu	(2016)	kom	fram	að	á	fyrstu	þremur	mánuðum	ársins	2016	bárust	

flestar	 tilkynningar	 til	 barnaverndar	 vegna	 vanrækslu	 á	 barni	 eða	 tæp	 39%	 tilkynninga.	

Tilkynningar	sem	tengdust	ofbeldi	á	barni	voru	um	29%	og	í	1%	tilfella	tengdust	tilkynningar	

því	 að	 lífi	 eða	 heilsu	 ófædds	 barns	 var	 stefnt	 í	 hættu.	 Fram	 kom	 í	 rannsókn	 þeirra	 félaga	

Fusco	 og	 Cahalane	 (2013)	 að	 vanræksla	 var	 algengasta	 ástæða	 þess	 að	 foreldrar	 voru	

tilkynntir	 til	 barnaverndaryfirvalda	 eða	 í	 25%	 tilfella	 og	 niðurstöður	 sýndu	 einnig	 að	 í	 13%	

tilfella	var	barn	beitt	líkamlegu	ofbeldi.	Fjöldi	rannsókna	hefur	sýnt	fram	á	að	börn	sem	búa	

við	 ofbeldi	 eða	 hafa	 sætt	 illri	 meðferð	 eiga	 á	 hættu	 að	 glíma	 við	 sálfræðilegan	 vanda,	

hegðunarvanda,	líkamlega	vanheilsu	og	sjálfsvígshugsanir	sem	fylgja	þeim	inn	í	fullorðinsárin	

(Afifi,	 Taillieu,	 Cheung,	 Katz,	 Tonmyr	 og	 Sareen,	 2015;	 Asgeirsdóttir,	 Sigfusdóttir,	

Gudjonsdottir	 og	 Sigurdarsson,	 2011;	 Dubowitz,	 2013).	 Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	

sýna	að	mörg	af	eldri	börnunum	sem	foreldrar	misstu	forsjá	yfir	glímdu	við	hegðunarvanda,	

kvíða,	depurð	eða	félagslega	erfiðleika.	Í	einu	máli	kom	fram	að	barn	vildi	ekki	lifa	lengur	og	í	

tveimur	málum	 kom	 fram	 að	 börn	 reyndu	 að	 taka	 líf	 sitt.	 Í	 þeim	málum	 voru	 viðkomandi	

börn	vistuð	á	Barna-	og	unglingageðdeild	til	meðferðar.		

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 benda	 til	 þess	 að	 í	 mörgum	 tilfellum	 berist	

barnverndarnefnd	fjöldi	 tilkynninga	um	hvert	mál.	Fram	kom	í	einu	máli	að	29	tilkynningar	

bárust	á	tveimur	árum.	Um	var	að	ræða	tilkynningar	um	vanrækslu	á	börnum,	illa	umhirðu	

þeirra,	ónógt	eftirlit	með	þeim,	grun	um	ofbeldi	og	grun	um	lyfjagjöf	að	tilefnislausu	af	hálfu	

óæskilegs	vinafólks	 sem	sest	hafði	að	á	heimili	móður.	Fram	kom	 í	einu	máli	að	afskipti	af	

málefnum	drengs	hófust	 í	 kjölfar	 10	 tilkynninga	 á	 tímabilinu	 júlí	 2010	 til	maí	 2011.	 Sumar	

tilkynningarnar	voru	nafnlausar	en	aðrar	frá	ömmu	drengsins,	þar	sem	áhyggjum	var	lýst	af	

aðstæðum	hans,	meðal	annars	vegna	vanrækslu	á	umsjón	og	eftirliti	og	drykkju	á	heimilinu,	

og	vegna	andlegs	og	líkamlegs	ofbeldis.		

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 sýna	 að	 í	 flest	 öllum	 málunum	 var	 um	 að	 ræða	

vanrækslu	eða	ofbeldi	gegn	barni	á	fleiri	en	einu	sviði.	Ekki	kom	fram	í	þeim	27	dómum	sem	

rannsakandi	skoðaði	hvert	ofbeldið	eða	vanrækslan	var	í	máli	hvers	barns.	Það	var	einungis	



80	

rætt	um	hvert	ofbeldið	var	í	hverju	máli	fyrir	sig	þannig	að	niðurstöðurnar	segja	ekki	til	um	

hvert	barn	heldur	hvern	dóm.		

Niðurstöður	sýndu	að	í	22	dómum	sem	féllu	í	forsjársviptingu	varð	barn	fyrir	vanrækslu	á	

umsjón	 og	 eftirliti,	 og	 líkamleg	 vanræksla	 gegn	 barni	 kom	 fram	 í	 19	 dómum.	 Hugræn	 og	

námsleg	 vanræksla	 kom	 fram	 í	 níu	dómum	og	 tilfinninga-	og	 sálræn	vanræksla	 gegn	barni	

kom	 fram	 í	 sama	 fjölda	dóma.	Niðurstöður	 sýndu	 jafnframt	að	 í	 sex	dómum	kom	 fram	að	

tilfinningalegt	eða	 sálrænt	ofbeldi	hafði	 átt	 sér	 stað.	 Líkamlegt	ofbeldi	 gagnvart	barni	 kom	

fram	 í	21	dómi.	Það	sem	skýrir	hátt	hlutfall	 líkamlegs	ofbeldis	gegn	barni	er	að	samkvæmt	

skilgreiningu	sem	rannsakandi	notaðist	við	telst	það	líkamlegt	ofbeldi	ef	móðir	er	í	neyslu	á	

meðgöngu	og	 leggur	 líf	 barns	 í	 hættu.	Um	var	 að	 ræða	14	 slík	 tilfelli	 í	 rannsókninni.	 Fram	

kom	í	einu	máli	að	barnshafandi	móðir	reyndi	að	skaða	ófætt	barn	með	því	að	hlaupa	á	vegg	

og	 bera	 kviðinn	 fyrir	 sig.	Móðirin	 var	 svipt	 sjálfræði	 í	 sex	mánuði	 í	 kjölfarið.	 Einnig	 sýndu	

niðurstöður	 að	 í	 fjórum	málum	 var	 til	 staðar	 grunur	 um	 kynferðismisnotkun	 gegn	 barni.	 Í	

öllum	 málunum	 var	 barn	 sent	 í	 Barnahús	 í	 könnunarviðtal	 og	 í	 einu	 tilfelli	 fór	 fram	

læknisskoðun.	 Niðurstöður	 leiddu	 ekki	 til	 kæru	 í	 þremur	málanna	 og	 ekkert	 kemur	 fram	 í	

gögnum	um	niðurstöður	í	einu	máli.	Meintur	gerandi	bjó	á	heimili	barns	á	þeim	tíma	þegar	

atvikið	átti	sér	stað.	Í	flestum	tilfellum	var	grunur	um	kynferðislega	misnotkun	gegn	stúlkum	

og	 í	 einu	 tilfelli	 var	 grunur	 um	 kynferðismisnotkun	 gegn	 dreng.	 Fram	 kom	 hjá	 Fusco	 og	

Cahalane	 (2013)	 að	 2%	 barna	 í	 rannsókn	 þeirra	 höfðu	 orðið	 fyrir	 kynferðismisnotkun.	

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 stúlkur	 eru	 líklegri	 en	 drengir	 til	 að	 verða	 fyrir	

kynferðismisnotkun	en	á	milli	fimm	til	tíu	prósent	stúlkna	verða	fyrir	kynferðislegu	ofbeldi	og	

um	fimm	prósent	drengja.	Það	hefur	einnig	verið	sýnt	fram	á	að	þegar	stuðningur	og	eftirlit	

er	ekki	til	staðar	hjá	foreldrum	aukast	líkur	á	að	barn	sé	beitt	kynferðilslegu	ofbeldi	(Sun	og	

Buys,	2012).		

Samkvæmt	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	urðu	börn	í	níu	málum	vitni	að	ofbeldi	inni	

á	heimili,	en	samkvæmt	rannsókn	Guðrúnar	Kristinsdóttur	 (2014)	eru	börn	sem	verða	vitni	

að	ofbeldi	inni	á	heimili	í	meiri	áhættu	en	önnur	börn	um	að	vera	vanrækt	af	foreldrum.		

Eins	og	greint	hefur	verið	frá	voru	helstu	ástæður	fyrir	forsjársviptingu	foreldra	áfengis-	

eða	 vímuefnaneysla	 þeirra,	 greindarskerðing	 eða	 geðræn	 vandamál.	 Þessir	 áhættuþættir	

urðu	þess	valdandi	að	foreldrar	gátu	ekki	veitt	börnum	sínum	þroskavænleg	uppeldisskilyrði	

sem	 í	 kjölfarið	 leiddi	 til	 forsjásviptingar.	 Áhættuþættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 foreldrafærni	 eru	
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meðal	 annars	 fjárhagsástæður,	 áfengis-	 eða	 vímuefnaneysla	 og	 skortur	 á	 stuðningi.	 Þegar	

eðli	og	magn	áhættuþátta	fer	umfram	eðli	og	magn	verndandi	þátta	á	sér	stað	misbrestur	í	

uppeldi	samkvæmt	kenningu	Belsky	(Belsky,	1980;	Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2005).	

8.2 Helstu	stuðningsúrræði	
Barnavernd	og	félagsþjónustan	veita	börnum	og	foreldrum	fjölmörg	úrræði	áður	en	að	grípa	

hefur	þurft	til	forsjársviptingar.	Ráðgjöf,	tilsjón,	persónulegur	ráðgjafi	og	stuðningsfjölskyldur	

eru	þau	stuðningsúrræði	 sem	veitt	eru	af	barnavernd	án	 töku	barns	af	heimili.	 Samkvæmt	

skýrslu	Barnaverndarstofu	hefur	þeim	börnum	sem	nýtt	hafa	úrræðin	fjölgað	á	undanförnum	

árum.	Einnig	er	foreldrum	eða	þunguðum	konum	veitt	aðstoð	við	að	leita	sér	meðferðar	ef	

með	þarf	og	barni	er	veittur	viðeigandi	stuðningur	eða	meðferð	hjá	Barnahúsi	eða	Barna-	og	

unglingageðdeild	ef	þurfa	þykir	(Halla	Björk	Marteinsdóttir,	2014).	

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	sýna		að	flest	úrræði	miðast	við	foreldra	en	með	því	að	

aðstoða	þá	er	 frekar	hægt	að	 stuðla	að	því	 að	barn	búi	 við	þroskavænleg	uppeldisskilyrði.	

Hér	verður	einungis	gerð	grein	fyrir	helstu	úrræðum	sem	notuð	voru	í	máli	foreldra	og	barns.	

Helstu	stuðningsúrræðin	sem	notast	er	við	fyrir	foreldra	eru	ráðgjöf,	tilsjón,	uppeldisráðgjöf,	

stuðningur	 við	 áfengismeðferð	 eða	 meðferð	 fyrir	 einstaklinga	 sem	 glíma	 við	 geðræn	

vandkvæði.	Vistheimili	barna	eða	 sambærilegt	heimili	úti	 á	 landi	 var	úrræði	 sem	mikið	var	

notað	 fyrir	 foreldra	 og	 börn	 eða	 í	 17	 tilfellum	 í	 þeim	 27	 dómum	 sem	 skoðaðir	 voru.	

Uppeldisráðgjöf	var	úrræði	sem	var	notað	 í	öllum	málum	nema	einu	og	ráðgjöf	var	úrræði	

sem	notast	var	við	í	öllum	málum.	Fram	kom	í	rannsókn	Höllu	Drafnar	Jónsdóttur	(2014)	að	

mest	 notaða	 úrræðið	 á	 vegum	barnaverndarnefnda	 er	 ráðgjöf	 sem	er	 veitt	 af	 starfsmanni	

barnaverndar,	félagsráðgjafa	eða	sálfræðingi	eða	öðrum	fagaðila	utan	stofnunarinnar.	Með	

ráðgjöf	er	skjólstæðingi	veittur	stuðningur	og	aðhald,	og	aðstoð	við	að	finna	lausn	vandans.	

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 sýna	 að	 í	 20	 málum	 hafði	 tilsjón	 verið	 notuð	 fyrir	

foreldra	 og	 barn.	 Í	 rannsókn	 Maríu	 Gunnarsdóttur	 og	 Anni	 G.	 Haugen	 (2012)	 bentu	

niðurstöður	 á	 að	 ef	 um	 var	 að	 ræða	 vanrækslu	 varðandi	 umsjón	 og	 eftirlit,	 sem	 og	

tilfinningalega	 vanrækslu,	 var	 tilsjónarúrræðið	 oftast	 notað.	 Niðurstöður	 þessarar	

rannsóknar	sýna	að	 í	11	dómum	var	barni	og	 foreldrum/foreldri	veitt	 stuðningsfjölskylda.	 Í	

18	dómum	kom	fram	að	samráð	var	haft	við	skóla/leikskóla	um	mál	barns.	Einnig	kom	fram	

kom	að	í	fjórum	málum	var	barn	sent	í	greiningarvistun	á	Barna-	og	unglingageðdeild.		



82	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	benda	 til	þess	að	 fjöldi	barna	sé	vistaður	 tímabundið	hjá	

nákomnum	ættingjum.	 Fram	 hefur	 komið	 að	 um	 slíkri	 ráðstöfun	 var	 beitt	 í	 12	 dómum.	 Í	

flestum	tilfellum	var	um	að	ræða	ömmu,	afa	eða	aðra	nákomna	ættingja.	Í	15	dómum	voru	

börnin	 tímabundið	 vistuð	 hjá	 fósturfjölskyldu	 áður	 en	 gripið	 var	 til	 forsjársviptingar.	 Fram	

kom	í	skýrslu	Barnaverndarstofu,	að	börn	voruð	í	flestum	tilfellum	vistuð	hjá	fósturforeldrum	

eða	 nákomnum	 ættingjum	 í	 þeim	 málum	 þar	 sem	 barnaverndarnefndir	 gerðu	 kröfur	 um	

sviptingu	forsjár	(Halla	Björk	Marteinsdóttir,	2014).	

8.3 Ferill	barnaverndarmáls	frá	upphafi	til	forsjársviptingar	
Samkvæmt	Follesø	 (2006)	 skiptir	 töluverðu	máli	 að	barnaverndarnefnd	vinni	heildstætt	 að	

málefnum	barna	og	fjölskyldna	þeirra.	Góð	samvinna	þarf	að	vera	á	milli	allra	aðila	sem	hlut	

eiga	að	máli	til	að	hægt	sé	að	ná	fram	breytingum	á	aðbúnaði	og	umönnun	barna	(Anni	G.	

Haugen,	2007).		

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 sýndu	 að	 stysti	 tími	 sem	 leið	 frá	 frá	 upphafi	

barnaverndarmáls	 til	 forsjársviptingar	 voru	 9	 mánuðir.	 Í	 því	 máli	 var	 barn	 vistað	 í	

tímabundinni	vistun	strax	við	fæðingu	þar	til	móðir	var	svipt	forsjá.	Fram	kom	í	einum	dómi	

að	 frá	 því	 að	 mál	 hófst	 hjá	 barnavernd	 og	 þar	 til	 að	 móðir	 var	 svipt	 forsjá	 barns	 tók	

málsmeðferð	 11	 ár,	 en	 stúlkan	 var	 fjögurra	 ára	 þegar	 afskipti	 hófust.	Niðurstöður	 sýna	 að	

meðallengd	 málsmeðferðar	 allra	 málanna	 var	 4	 ár	 frá	 upphafi	 barnaverndarmáls	 til	

forsjársviptingar.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 upphaf	 afskipta	

barnaverndar	í	15	málum	hófust	vegna	fyrri	barna	í	umsjá	foreldris.	Í	14	málum	voru	fyrstu	

afskipti	á	meðgöngu	mæðra	og	í	þremur	tilfellum	voru	afskipti	strax	við	fæðingu	barns.	

Samkvæmt	rannsókn	Hönnu	Bjargar	Sigurjónsdóttur,	Helgu	Baldvinsdóttur	Bjargardóttur	

og	 Rannveigar	 Traustadóttur	 (2009)	 er	 hlutfall	 forsjársviptingar	 hjá	 foreldrum	 með	

þroskahömlun	töluvert	hærra	en	hjá	öðrum	hóp	foreldra.	Helstu	ástæður	þessa	má	rekja	til	

þess	að	foreldrar	með	þroskahömlun	eru	fyrirferðarmeiri	frekar	en	að	velferð	barns	sé	í	húfi.	

Það	hefur	verið	litið	svo	á	að	einstaklingar	með	þroskahömlun	hafi	þörf	fyrir	meiri	umönnun	

og	stuðning,	sem	hefur	orðið	þess	valdandi	að	seinfærir	einstaklingar	eru	frekar	sviptir	forsjá	

barna	 sinna	 en	 aðrir	 foreldrar.	 Þessar	 niðurstöður	 samræmast	 ekki	 niðurstöðum	 þessarar	

rannsóknar	en	í	þeim	27	dómum	sem	rannsakandi	skoðaði	var	meðaltími	málsmeðferðar	frá	

barnaverndarmáli	 til	 forsjársviptingar	 lengstur	 í	málum	einstaklinga	með	greindarskerðingu	

eða	5,1	ár.	Meðaltími	hjá	einstaklingum	sem	glímdu	við	geðræn	vandkvæði	og	voru	sviptir	
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forsjá	var	4,8	ár	og	hjá	foreldrum	sem	glímdu	við	áfengis-	og	vímuefnaneyslu	var	meðallengd	

málsmeðferðar	 frá	barnaverndarmáli	 til	 forsjársviptingar	2,9	ár.	Við	greiningu	á	gögnunum	

mátti	 sjá	 að	 tilkynningar	 frá	mæðravernd	 og	 eftirlit	 á	meðgöngu	 leiddi	 til	 þess	 að	 íhlutun	

barnaverndarnefnda	 átti	 sér	 stað	 fyrr	 í	 þeim	málum	þar	 sem	 foreldrar	 glímdu	 við	 áfengis-	

eða	vímuefnaneyslu.	Þar	gætu	legið	ástæður	þess	að	málsmeðferð	frá	barnaverndarmáli	til	

forsjársviptingar	 var	 styttri	 hjá	 þessum	 einstaklingum.	 Einnig	 má	 íhuga	 hvort	 tími	

málsmeðferðar	 hjá	 einstaklingum	 með	 geðræn	 vandkvæði	 sé	 að	 öllu	 jöfnu	 styttri	 en	

niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 benda	 til	 en	 í	 einum	 dómi	 var	málsmeðferðartími	 11	 ár,	

sem	 að	 öllum	 líkindum	 skekkir	 niðurstöður	 töluvert	 og	 lengir	 tímann.	 Í	 rannsókn	 Hönnu	

Bjargar	 Sigurjónsdóttur,	 Helgu	 Baldvinsdóttur	 Bjargardóttur	 og	 Rannveigar	 Traustadóttur	

(2009)	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	ekki	sé	tekið	tillit	til	einstaklingsbundinnar	getu	foreldra	og	

að	seinfærum	foreldrum	sé	ekki	veitt	viðeigandi	þjónusta	áður	en	til	forsjársviptingar	kemur.	

Niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	benda	 til	þess	að	 foreldrar	með	greindarskerðingu	 fái	oft	

og	tíðum	fleiri	 tækifæri	en	foreldrar	sem	glíma	við	áfengis-	og	vímuefnaneyslu.	Hugsanlega	

er	veittur	meiri	stuðningur	og	stuðningssúrræði	í	málum	foreldra	með	greindarskerðingu	en	í	

málum	annarra	foreldra,	ef	miðað	er	við	málsmeðferðartíma	frá	upphafi	barnaverndarmáls	

til	forsjársviptingar.	

Í	 þeim	 27	 Hæstaréttar-	 og	 Héraðsdómum	 sem	 rannsakandi	 skoðaði	 misstu	 foreldrar	

forsjá	 yfir	 38	 börnum	 á	 tímabilinu	 1.	 janúar	 2008	 til	 31.	 desember	 2015.	 Af	 þessum	 38	

börnum	 voru	 17	 stúlkur	 og	 21	 drengir.	 Það	 barn	 sem	 var	 yngst	 við	 forsjársviptingu	 var	 9	

mánaða	og	það	elsta	15	ára.	Algengasti	aldurinn	við	forsjársviptingu	var	þriggja,	fjögurra,	sjö,	

og	níu	ára	og	meðalaldur	barnanna	við	forsjársviptingu	var	5,1	ár.	Það	skiptir	því	töluverðu	

máli	 að	 gripið	 sé	 inn	 í	 aðstæður	 barns	 eins	 fljótt	 og	 hægt	 er	 svo	 það	 verði	 ekki	 fyrir	

tilfinningalegum	skaða	sem	hefur	áhrif	á	þroska	þess	en	samkvæmt	kenningu	Erikson	byggist	

sálfélagsleg	 aðlögun	 barns	 á	 því	 hvernig	 sambandi	 þess	 og	 foreldra	 þess	 er	 háttað,	 ásamt	

sambandi	 barnsins	 við	 nærumhverfið.	 Það	 hvernig	 einstaklingi	 gengur	 að	 leysa	 hvert	

þroskastig	skiptir	máli	gagnvart	því	hvernig	næsta	þroskastig	kemur	til	með	að	ganga	upp	en	

styrkleikar	einstaklings	aukast	með	hverju	stigi.	Barn	þarf	að	getað	myndað	traust	en	til	þess	

að	það	náist	þarf	barnið	að	finna	að	það	búi	við	öryggi	og	fái	umhyggju	frá	umönnunaraðila	

(Erikson,	 1995;	 Green	 og	 Piel,	 2002;	 Sigrún	 Harðardóttir,	 2015).	 Samkvæmt	 niðurstöðum	

þessarar	 rannsóknar	 voru	 aðstæður	 sem	 börnin	 bjuggu	 við	 óviðunandi.	 Mikið	 óöryggi	

einkenndi	líf	þeirra,	umhverfi	þeirra	var	ótraustvekjandi		og	lítil	sem	engin	umhyggja	foreldra	
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sem	 verður	 til	 þess	 að	 draga	 úr	 styrkleika	 og	 þroska	 barnanna.	 Niðurstöður	 þessarar	

rannsóknar	 benda	 til	 þess	 að	meðaltímalengd	 frá	 upphafi	 afskipta	 barnaverndarnefnda	 til	

forsjársviptingar	 sé	 2,9	 til	 5,1	 ár.	 Á	 þessum	 tíma	 þurfa	 börnin	 að	 búa	 við	 óæskilegar	

uppeldisaðstæður	 sem	 hafa	 alla	 jafna	 djúpstæð	 áhrif	 á	 líðan	 og	 þroska	 þeirra.	 Það	 er	

spurning	hvort	ásættanlegt	sé	fyrir	börn	að	þurfa	að	búa	við	slíkar	aðstæður	í	þetta	 langan	

tíma	eða	hvort	bregðast	þurfi	við	fyrr	í	þessum	málum.	

8.4 Hagsmunir	barns	

Í	gegnum	árin	hafa	lögin	verið	að	þróast	í	þá	átt	að	hagsmunir	og	þátttaka	barns	hafa	verið	í	

fyrirrúmi.	Réttindi	barna	í	málsmeðferð	hafa	verið	að	aukast	og	börn	eiga	rétt	á	að	tjá	sig	 í	

máli	er	þau	varðar,	miðað	við	aldur	þeirra	og	þroska.	Réttaröryggi	fyrir	barn	í	málsmeðferð	er	

lykilatriði	 þar	 sem	barnaverndarmál	 getur	 staðið	 yfir	 í	 langan	 tíma.	Hagsmunir	 foreldra	 og	

barns	 stangast	 oft	 á	 og	 því	 þurfa	 börn	málsvara	 sem	 getur	 komið	 fram	 fyrir	 þeirra	 hönd	

(Hrefna	Friðriksdóttir	og	Hafdís	Gísladóttir,	2015).	Strax	við	könnun	máls	skal	tekin	afstaða	til	

þess	 hvort	 skipa	 þurfi	 barni	 talsmann,	 en	 samkvæmt	 29.	 gr.	 í	 Reglugerð	 um	málsmeðferð	

fyrir	barnaverndarnefnd	nr.	56/2004	skal	barni	skipaður	talsmaður	áður	en	krafa	er	gerð	um	

sviptingu	forsjár.	

Fram	 kom	 í	 rannsókn	 Hrefnu	 Friðriksdóttur	 og	 Hafdísar	 Gísladóttur	 (2015)	 að	 skipan	

talsmanns	 í	barnaverndarmálum	er	ábótavant.	Aðeins	einu	barni	var	skipaður	talsmaður	af	

170	börnum	við	könnun	máls.	Þegar	gripið	var	til	 ráðstafana	um	vistun	barns	utan	heimilis	

var	 innan	 við	 43%	 barna	 skipaður	 talsmaður	 (Hrefna	 Friðriksdóttir	 og	 Hafdís	 Gísladóttir,	

2015).	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	sýna	að	í	einungis	sjö	(25%)	af	þeim	27	dómum	sem	

rannsakandi	skoðaði	kom	fram	að	barni	var	skipaður	talsmaður.	Í	þessum	sjö	dómum	komu	

við	sögu	tíu	börn	(26%)	sem	fengu	talsmann,	af	alls	38	börnum	sem	foreldrar	misstu	forsjá	

yfir.	Aldur	barnanna	sem	skipaður	var	talsmaður	var	frá	sjö	ára	til	15	ára.	Velta	má	vöngum	

yfir	því	hvort	ákvæði	barnaverndarlaga	um	skipan	talsmann	fyrir	barn	í	málsmeðferð	sé	fylgt	

eftir.	 Samt	 sem	 áður	 er	 áhugavert	 að	 sjá	 að	 flestir	 dómarnir	 þar	 sem	 barni	 var	 skipaður	

talsmaður	 féllu	 á	 árunum	 2013	 og	 2014.	 Hvort	 ástæður	 þessa	 megi	 rekja	 til	 gildistöku	

samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	eða	fjölgunar	mála	verður	ekki	sagt	 til	

um	hér.	Hvergi	kom	fram	í	dómunum	27	sem	rannsakandi	skoðaði	að	barni	hafi	verið	veittur	

réttargæslumaður	 né	 lögráðamaður	 við	 málsmeðferð.	 Niðurstöður	 rannsóknar	 Anni	 G.	

Haugen	(2004)	sýndu	að	ef	leita	þurfti	að	upplýsingum	er	vörðuðu	barnið	var	oftast	leitað	til	



85	

foreldra	 eða	 kennara	 í	 stað	 þess	 að	 ræða	 við	 barnið	 sjálft.	 Fram	 kom	 í	 grein	 Guðrúnar	

Erlendsdóttur	 (1976-b)	mikilvægi	þess	að	barn	sé	viðurkenndur	málsaðili	og	þar	af	 leiðandi	

mikilvægt	að	valinn	sé	sérstakur	talsmaður	sem	talar	máli	þess.	Áhugavert	er	að	sjá	að	árið	

1976	var	Guðrún	að	fjalla	um	mikilvægi	þess	að	barn	sé	viðurkenndur	málsaðili	en	síðan	liðu	

16	ár	þar	til	slíkt	var	lögbundið	hér	á	landi		með	setningu	laga	nr.	58/1992	um	vernd	barna	og	

ungmenna.	Þar	var	 í	 fyrsta	sinn	sett	 inn	ákvæði	sem	heimilaði	barnaverndarnefnd	að	skipa	

barni	talsmann.	

Innihaldsgreining	 á	 dómunum	 27	 sýndi	 fram	 á	 að	 flest	 barnanna	 sem	 skipaður	 var	

talsmaður	vildu	dvelja	áfram	hjá	 fósturfjölskyldu	þar	sem	þau	voru	vistuð	tímabundið	áður	

en	gripið	var	til	 forsjársviptingar.	 Í	einu	máli	þar	sem	talsmaður	ræddi	við	barn	var	afstaða	

barnsins	sú	að	það	væri	mjög	hrifið	af	þeim	stað	sem	það	byggi	á	núna,	það	er	að	segja	hjá	

fósturfjölskyldu,	og	það	vildi	eindregið	búa	þar	áfram.	Þegar	verndandi	þættir	eru	til	staðar	

geta	börn,	samkvæmt	líkani	Belsky,	myndað	tengsl	við	fósturforeldra	þegar	tilfinningalegum	

þörfum	og	umhverfisþörfum	þeirra	er	sinnt	(Belsky,	1980).	

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 sýna	 að	 í	 öllum	 dómunum	 27	 sem	 rannsakandi	

innihaldsgreindi	endurspeglast	hagsmunir	barns	 í	 lögunum.	Samkvæmt	barnaverndarlögum	

nr.	80/2002	eiga	hagsmunir	barns	ávallt	að	vera	 í	 fyrirrúmi	við	málsmeðferð	og	hagsmunir	

barns	vega	þyngra	en	hagsmunir	 foreldra.	 Í	dómunum	sem	skoðaðir	voru	var	ávallt	 vísað	 í	

barnaverndarlögin,	og	 í	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	 í	seinni	málum.	

Einnig	er	mikið	vísað	til	hagsmuna	barns	í	málsmeðferð.	Rannsakandi	greinir	örlítinn	mun	á	

dómum	sem	féllu	fyrir	2012,	en	samkvæmt	orðræðunni	eru	hagsmunir	barns	oftar	nefndir	í	

dómum	sem	féllu	eftir	þann	tíma.	Þegar	skoðað	er	á	hvaða	hátt	er	fjallað	um	hagsmuni	barns	

í	 dómunum	 27	 sem	 rannsakandi	 innihaldsgreindi	 ber	 eitt	 af	 atriðunum	 mikið	 á	 góma.	

Hagsmunir	barns	skulu	ávallt	hafðir	að	leiðarljósi	með	tilliti	til	ungs	aldurs	barns	og	því	þjónar	

það	hagsmunum	barnsins	að	því	 sé	 fundið	 framtíðarheimili	og	umönnunaraðili	 sem	tryggir	

því	 þroskavænlegar	 uppeldisaðstæður.	 Fram	 kemur	 í	 öllum	 dómunum	 að	 vernda	 þurfi	

hagsmuni	 barns	 og	 að	 hagsmunir	 þess	 séu	 best	 tryggðir	 með	 forsjársviptingu	 þar	 sem	

hagsmunir	foreldra	og	barns	fari	ekki	saman	í	þeirri	vegferð.	Þótt	mikið	sé	rætt	um	hagsmuni	

barns	 er	 sýnileiki	 barns	 í	málum	ekki	mikill,	 en	eins	og	 fram	hefur	 komið	 var	barni	 veittur	

talsmaður	 í	 einungis	 sjö	 dómum	 og	 í	 þeim	 var	 um	 að	 ræða	 tíu	 af	 þeim	 38	 börnum	 sem	

foreldrar	misstu	forsjá	yfir	á	tímabilinu.	Við	málsmeðferð	á	barn	rétt	á	að	tjá	sig	fyrir	dómi	í	
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máli	 sem	það	 varðar,	miðað	 við	 aldur	þess	og	þroska,	 og	 tillit	 skal	 tekið	 til	 skoðanna	þess	

(Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002;	 Samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	 nr.	

18/1992).	Niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	 sýndu	 að	 í	 einu	máli	 kom	 fram	að	 vegna	ungs	

aldurs	barnanna	leitaði	dómurinn	ekki	eftir	afstöðu	þeirra	til	skipunar	forsjár	til	 frambúðar.	

Börnin	sem	um	ræðir	voru	sjö	ára	gamlir	tvíburar.	

Niðurstöður	rannsóknar	Guðrúnar	 Jónsdóttur	 (2011)	bentu	til	þess	að	sjónarmið	barns	

komi	 ekki	 nægilega	 skýrt	 fram	 en	 aftur	 á	 móti	 voru	 hagsmunir	 barns	 hafðir	 í	 fyrirrúmi	 í	

flestum	málum.	 Það	 er	mikilvægt	 að	 sjónarmið	 barns	 fái	 að	 koma	 fram	 í	málum	 sem	það	

varða.	Ef	skilaboð	eru	flutt	af	þriðju	persónu	eru,	samkvæmt	Bruce	(2014),	auknar	líkur	á	að	

skilaboð	barnanna	verði	ekki	nægilega	skýr	og	að	þau	komist	ekki	rétt	til	skila.	Þótt	sýnt	hafi	

verið	fram	á	það	á	síðustu	árum	að	rödd	barna	og	sjónarmið	þeirra	komi	skýrar	fram	þá	má	

enn	bæta	sig	á	þeim	vettvangi.	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	benda	til	þess	að	þótt	mikið	

sé	 rætt	 um	 hagsmuni	 barns	 sé	 lítið	 rætt	 um	 hvað	 það	 hafði	 að	 segja	 og	 lítið	 talað	 um	

þátttöku	þess	í	máli	er	það	varðar.		

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	benda	til	þess	í	dómunum	sé	mikið	rætt	um	mikilvægi	

tengslamyndunar.	Í	flestum	málum	var	talað	um	hversu	erfitt	foreldrar	áttu	með	að	mynda	

tengsl	við	barn	og	miðuðu	flest	stuðningsúrræðin	að	því	að	reyna	að	efla	tengslamyndun	á	

milli	 foreldris	og	barns.	 Tengslakenning	Bowlby	byggði	 að	mestu	á	þörf	einstaklings	 strax	 í	

frumbernsku	 fyrir	 vernd	 og	 öryggi	 frá	 foreldri	 eða	 umönnunaraðila.	 Bowlby	 taldi	 að	 ef	

grunntengsl	myndast	hjá	barni	í	frumbernsku	yrði	það	grunnurinn	að	öryggiskennd	barnsins	

fram	 til	 fullorðinsára.	 Áföll	 í	 bernsku,	 eins	 og	 aðskilnaður	 eða	 höfnun	 frá	 móður	 eða	

umönnunaraðila,	hefðu	áhrif	á	félagslegan	og	tilfinningalegan	þroska	barns	(Bowlby,	1988).	

Fram	kom	í	einum	máli,	að	við	mat	á	tengslum	barns	við	sína	nánustu	endurspeglaði	ákveðið	

óöryggi.	Virðist	barnið	að	þessu	 leyti	vera	 fremur	ógagnrýnið	á	 tengsl	 sín	við	 fólk	sem	hún	

þekkir	 jafnvel	 lítið	eða	ekkert	og	er	 til	 að	mynda	 tilbúin	að	vingast	við	 flesta,	 faðma	þá	og	

kyssa	og	jafnvel	sitja	í	fangi	þeirra	sem	hún	þekkir	lítið.	Tengsl	telpunnar	gagnvart	foreldrum	

bæru	vott	um	ákveðið	óöryggi	þar	sem	hún	væri	bæði	hlutlaus	og	lokuð	gagnvart	þeim.	Þetta	

er	 merki	 um	 óörugg	 tengsl	 telpunnar	 en	 samkvæmt	 Page	 (2011)	 sýnir	 barn	 sem	 býr	 við	

óörugg	tengsl	lítil	viðbrögð	við	aðskilnaði	og	hunsar	foreldra.	
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9 Lokaorð	
Eftir	 að	hafa	 við	 vinnslu	 rannsóknarinnar	 innihaldsgreint	 27	Hæstaréttar-	 og	héraðsdóma	 í	

forsjársviptingu	 síðastliðin	 átta	 ár	 vöknuðu	 ýmsar	 spurningar	 hjá	 rannsakanda	 er	 varða	

hagsmuni	barns.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	að	meðaltali	líði	2,9	til	5,1	ár	

frá	upphafi	afskipta	barnaverndarnefnda	og	 til	 forsjársviptingar.	Á	þessum	tíma	búa	börn	 í	

mörgum	tilvikum	við	óæskilegar	uppeldisaðstæður	sem	hafa	alla	jafna	djúpstæð	áhrif	á	líðan	

og	þroska	þeirra	 fram	á	 fullorðinsár.	Það	vöknuðu	því	upp	spurningar	hjá	 rannsakanda	um	

hvort	ásættanlegt	sé	að	börn	þurfi	að	búa	við	slíkar	aðstæður	 í	þetta	 langan	tíma	og	hvort	

barnaverndarnefnd	 þyrfti	 ekki	 að	 ekki	 bregðast	 fyrr	 við	 í	 þessum	 málum.	 Þessi	 rannsókn	

bendir	 til	 þess	 að	 foreldrar	 sem	 eiga	 við	 áfengis-	 og	 vímuefnavanda,	 geðrænan	 vanda	 og	

þroskaskerðingar	að	stríða	séu	 í	áhættuhópi	varðandi	það	að	missa	börnin	sín.	Það	má	því	

velta	fyrir	sér	hvort	ekki	þurfi	frekara	aðhald	í	málum	þessara	einstaklinga	á	meðan	verið	er	

að	 veita	 stuðning,	 og	 að	 staða	barnanna	 sé	 reglulega	metin	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	þau	

þurfi	að	búa	óþarflega	lengi	við	slíkar	aðstæður.	Barnaverndarstarfsmenn	reyna	eftir	fremsta	

megni	 að	 veita	 foreldrum	 fjölbreytt	 stuðningsúrræði	 sem	 í	 boði	 eru	 ásamt	 því	 að	 aðstoða	

foreldra	við	að	leita	sér	meðferðar	á	hinum	ýmsum	meðferðarheimilum.	Allt	er	þetta	gert	til	

að	foreldrar	geti	veitt	börnum	sínum	þroskavænleg	uppeldisskilyrði.	En	hversu	langt	er	hægt	

að	ganga?	Rannsakandi	 leiddi	oft	hugann	að	því	 við	gerð	 rannsóknarinnar	hvort	 ákvæðum	

laga	um	rétt	barns	til	verndar	sé	fylgt	eftir.	Í	framhaldi	af	rannsókninni	væri	því	áhugavert	að	

skoða	nánar	áhrif	 langrar	málsmeðferðar	á	börn	ásamt	því	að	kanna		hverja	séu	afleiðingar	

slíkra	mála	á	líf	og	þroska	barna.	Það	var	samt	sem	áður	ánægjulegt	að	sjá	að	þátttaka	barna	

í	málum	sem	þau	varða	er	að	aukast	þótt	en	sé	langt	í	land.	Rannsóknin	bendir	til	að	á	síðari	

árum	 sé	 í	 meiri	 mæli	 en	 áður	 farið	 að	 veita	 börnum	 talsmann	 við	 málsmeðferð.	 Með	

talsmanni	 er	 þeim	 gefið	 tækifæri	 á	 að	 koma	 fram	 sínum	 sjónarmiðum	 í	 málum	 sem	 þau	

varða.	Mikilvægt	er	 að	vanmeta	ekki	börn	því	oftar	en	ekki	hafa	þau	mikið	 til	málanna	að	

leggja	og	því	ber	að	virða	skoðanir	þeirra	með	hagsmuni	þeirra	að	leiðarljósi.	
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