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Útdráttur 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 eða 

Barnasáttmálinn var löggiltur hér á landi árið 2013. Í Barnasáttmálanum er lögð 

áhersla á almennan rétt barna sem og sérstakan rétt og vernd sem þau eiga skilið 

vegna þroska og aldurs. Í þriðju grein Barnasáttmálans segir að það eigi ávallt að 

byggja ákvarðanir í málefnum barna á því sem er þeim fyrir bestu.  

Ritgerð þessi fjallar um grá svæði í þjónustu við börn með sértækar raskanir á 

Íslandi. Grá svæði eru skilgreind sem óskilgreind svæði. Þá er átt við að börn, sem 

eru með sértækar raskanir og lenda á gráum svæðum, fái ekki þá þjónustu sem þau 

þurfa á að halda vegna þess að ábyrgðarsvæði stofnana skarast. Þetta hefur ekki 

áður verið rannsakað hér á landi. Markmið rannsóknarinnar er að skoða þjónustu 

við börn með sértækar raskanir hér á landi og hvort þjónustan sé í samræmi við 

ákvæði Barnasáttmálans.  

Í þessu skyni voru tekin átta viðtöl við fagmenn sem vinna að þjónustu við börn 

og aðstandendur þeirra á höfuðborgarsvæðinu og nágrannasveitarfélögum. Helstu 

niðurstöður eru þær að allir viðmælendur vildu heildrænna kerfi með meira 

samstarfi og betri skilgreiningum í þjónustunni við börn. Allir viðmælendur þekktu til 

grárra svæða og sex af átta viðmælendum nefndu að börn með fjölþættan vanda og 

geðraskanir væru helst á gráum svæðum. Tveir nefndu að þetta ætti einnig við börn 

með ADHD. Allir viðmælendur utan einn álitu að ekki væri verið að fylgja 

Barnasáttmálanum í þjónustu við börn hér á landi. Þessar niðurstöður gefa til kynna 

að það þurfi að bæta talsvert þjónustu við börn með sértækar raskanir hér á landi.  

 

Lykilorð: þjónusta, sértæk aðstoð, Barnasáttmálinn, grá svæði, börn. 
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Abstract 

The United Nations Convention on the Rights of the Child was ratified in Iceland in 

2013. The treaty emphasizes the general rights of children, and the special rights 

and protection which they are entitled to in accordance with their age and 

developmental abilities. Article 3 of the treaty stresses that decisions that concern 

children must always be guided by their best interest. 

This thesis deals with the so-called gray areas in the services of children with 

special needs. Gray areas have been described as being undefined, which means 

that children with special disorders who fall within a gray area are not getting the 

care that they need because of the overlap between service areas. This subject has 

not been previously investigated in Iceland. The main purpose of the study was to 

look at services that are provided to children with special needs and whether these 

services fulfilled the requirements of the treaty. In order to answer the research 

questions, eight interviews were conducted with professionals who work with 

children with special needs and their relatives in the Reykjavík area and the 

surrounding communities.  

The results indicated that the interviewees unanimously agreed that there was 

a need for a more holistic approach that would be based on more cooperation and 

better definitions when it came to providing services to this group of children. All of 

the interviewees knew of gray areas. Six of them mentioned that children with 

multiple diagnoses and psychological disorders were the most likely to fall within a 

gray area. Two of the interviewees remarked that this applied to children with 

ADHD. With the exception of one participant, the interviewees considered the 

services to fail to meet the standard of the UN Convention on the Rights of the 

Child. These results indicate that the services for children with special disorders 

need to be considerably improved in Iceland.  

 

Key words: Services, Special Needs, Convention on the Rights of the Child, Children. 
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Formáli  

MA-ritgerð þessi er 30 ECTS lokaverkefni rannsakanda í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil byrja á að þakka Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga kærlega fyrir að veita mér styrk til að gera þessa rannsókn, gefa mér 

ábendingar við gerð ritgerðarinnar og hjálpa til við val á viðmælendum. Gyðu 

Hjartardóttur, félagsþjónustufulltrúa hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og tengli 

mínum á þeirri stofnun vil ég þakka sérstaklega fyrir veitta aðstoð við vinnslu verksins.  

Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Unni Valgerði Ingólfsdóttur, fyrir faglega 

leiðsögn og góðar ábendingar um rannsóknina. Að lokum vil ég þakka viðmælendum 

mínum kærlega fyrir að hafa tekið þátt í rannsókninni og svarað spurningum mínum. Án 

þeirra hefði ég ekki getað unnið þessa rannsókn.  
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1 Inngangur  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 leggur áherslu á að 

börn séu viðkvæmur hópur, sem þurfi aðstoð við að leysa sín mál. Tilgangurinn með 

samningnum er að standa vörð um almennan rétt barna, sem og sérstakan rétt og vernd 

sem þau eiga skilið vegna aldurs og þroska. Í þriðju grein Barnasáttmálans segir, að þegar 

ákvarðanir eru teknar í málefnum barna, þurfi að byggja þær á því sem er þeim fyrir 

bestu. Lög og reglur er varða börn eiga að tryggja þeim umönnun og vernd sem stuðlar 

að velferð þeirra. Aðildarríki eiga að ganga úr skugga um að þeir sem annast börn fari 

eftir þeim reglum sem stjórnvöld hafa sett, einkum um heilsuvernd, öryggi, fjölda og 

hæfni starfsmanna og yfirumsjón (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  

Í verkefninu verður rannsakað hvernig þjónustu er boðið upp á hér á landi fyrir börn 

sem þurfa vegna fötlunar, sjúkdóma eða annarra aðstæðna á sértækri aðstoð að halda. 

Ekki verður séð við Google leit og leit á skemman.is, sem geymir safn rannsóknarritgerða 

og rannsóknarrita við íslenska háskóla (skemman, e.d.), að sams konar eða sambærilegt 

verkefni hafi verið unnið hér á landi. Aðeins ein erlend rannsókn fannst um stöðu barna 

á gráum svæðum og verður fjallað um niðurstöður hennar í ritgerðinni. Einnig verður 

umfjöllun um nokkrar erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum með 

sértækar raskanir og foreldrum þeirra.  

Svokölluð grá svæði eða óskilgreind svæði í þjónustunni verða einnig skoðuð og 

hvort eða hvernig þau eru afleiðing af hagræðingu íslenska ríkisins. Dæmi um þessa 

hagræðingu er greining barna á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, þar sem er langur 

biðlisti. Samkvæmt Ríkisendurskoðun (2016), voru 208 börn á biðlista hjá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins þann 1. desember 2015. Biðtími getur verið allt upp í ár og stór 

hópur barna með ýmsar raskanir, eins og taugaraskanir, fær ekki þá þjónustu sem hann 

þarf á að halda. Stöðin uppfyllir því hvorki lögbundnar skyldur sínar né þær kröfur sem 

samfélagið gerir um meiri þjónustu. Samband íslenskra sveitarfélaga (2014-a), segir 

þjónustuna við börn sem lenda á gráum svæðum líklega ekki vera í samræmi við 

alþjóðleg lög sem gilda hér á landi um börn og fatlað fólk. Í þessari ritgerð verður stefnan 

um skóla án aðgreiningar skoðuð með þetta í huga. Athugað verður hvort þessi þjónusta 
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sé í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, sem á 

að tryggja réttindi barna, að þau séu vernduð, fái nauðsynlega umönnun og sé ekki 

mismunað. Samningurinn, öðru nafni Barnasáttmálinn, var lögfestur árið 2013 hér á 

landi og er því hluti af íslenskri löggjöf. Tilgangur laganna um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, nr. 40/1991, er að tryggja velferð, sem og fjárhagslega og félagslega stöðu 

íbúanna með samhjálp. Þau eiga einnig að tryggja þá aðstoð sem nauðsynleg er svo allir 

geti lifað sem eðlilegustu lífi.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er mikilvægt til að varpa ljósi á stöðu þjónustu hér á 

landi við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda og sjá hvort þjónustan sem þau fá 

lendi á mörkum ábyrgðarsvæða.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort og hvernig íslenska ríkið styður við 

íslensk sveitarfélög til þess að uppfylla ákvæði Barnasáttmálans og hvernig samvinnu 

ríkis og sveitarfélaga er háttað um þjónustu við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að 

halda. Ef þjónustan reynist ekki vera í samræmi við Barnasáttmálann verður bent á 

mögulegar úrbætur til þess að svo geti orðið. Sparnaður eða hagræðing íslenska ríkisins 

verður jafnframt skoðuð í þessu skyni og hvort og hvernig hann hefur haft áhrif á 

þjónustuna. Verkefninu er ætlað að leita svara við eftirfarandi spurningum: 

Meginrannsóknarspurningar: 

 Hvernig er þjónustan við börn hér á landi sem þurfa á sértækri aðstoð að 

halda?  

 Er þjónustan við börn hér á landi, sem þurfa á sértækri aðstoð að halda, í 

samræmi við Barnasáttmálann? 

Undirspurningar:  

 Eru grá svæði í þjónustu við börn hér á landi, sem þurfa á sértækri aðstoð að 

halda?  

 Hvernig er samstarfi ríkis og sveitarfélaga háttað þegar kemur að þjónustu 

þeirra við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda?  
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 Hefur hagræðing ríkisins haft áhrif á þá þjónustu sem veitt er þeim börnum 

sem þurfa á sértækri aðstoð að halda? Ef já, þá hvernig? 

 Er úrbóta þörf í þjónustu við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda? Ef já, 

þá hvaða? 

Leitað var svara við þessum spurningum með viðtölum sem tekin voru við átta fagaðila. 

Tvö viðtöl voru við yfirmenn félagsþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Tvö við yfirmenn 

félagsþjónustu í nágrannasveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins, þrjú viðtöl voru tekin 

við starfsmenn frjálsra félagasamtaka og eitt viðtal var við starfsmann hjá ríkisstofnun. 

Einnig verður stuðst við fræðilegt efni eins og rannsóknir, bækur, lög, skýrslur og önnur 

opinber gögn frá ríki og sveitarfélögum til að svara rannsóknarspurningunum. Söguleg 

gögn verða jafnframt skoðuð. Kerfiskenningar og stefnurekskenningar voru einnig 

notaðar við greiningu gagna.  

Í viðtalsvísinum voru ellefu spurningar sem allar áttu við þjónustu við börn með 

sértækar þarfir. Fjórar spurningar snerust um þjónustuna almennt og þrjár um samstarf 

og samskipti. Jafnframt var spurt um stefnu skóla án aðgreiningar, hagræðingu ríkisins, 

grá svæði og Barnasáttmálann. Viðtalsvísinn má sjá í heild sinni í fylgiskjölum aftast í 

ritgerðinni. 

Höfundur telur að ritgerðin ætti að nýtast til að varpa ljósi á stöðu barna með 

sértækar raskanir hér á landi og hvort þjónustan við þau sé á gráu svæði. Jafnframt ætti 

hún að skýra það hvort og eða hvaða úrbóta er þörf í þjónustu við þessi börn og 

fjölskyldur þeirra og hvernig best sé að standa að þeim úrbótum. Þetta efni hefur lítið 

verið rannsakað hér á landi og erlendis og ætti því að vera gott innlegg í umræðuna um 

þetta mikilvæga málefni.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Rannsóknarefnið er fengið frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga af lista yfir möguleg 

rannsóknarefni fyrir styrkveitingu til MA-nema. Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga 

var verkefnið svohljóðandi: „Á hvern hátt hefur hagræðing í þjónustu ríkisins búið til grá 

svæði í þjónustu við börn sem búa við fötlun, sjúkdóma eða aðra sérstaka 

námsörðugleika?“ (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-a, bls. 2). Verkefnið tengist lið 

3.3.5 í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2014-2018 sem hljóðar svo:  
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Sambandið skal vinna að skilvirku samstarfi ráðuneyta, stofnana og sveitarfélaga vegna 

barna sem búa við fötlun, sjúkdóma og aðrar sérstakar aðstæður. Mikilvægt er að greina 

og leysa úr kerfislægum vanda í þessu skyni og skerpa á ábyrgð og skyldum ríkis og 

sveitarfélaga. Tryggja þarf að hagræðing í opinberum rekstri búi ekki til grá svæði í 

þjónustu við börn. Sambandið hvetur til aukinnar svæðasamvinnu sveitarfélaga um 

sérfræðiþjónustu, ráðgjöf og úrræði til hagsbóta fyrir börn (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.). 

Höfundur hafði áhuga á þessu verkefni og þáði styrk frá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga við gerð þess. Ástæða fyrir því að höfundur valdi þetta verkefni var að hann 

taldi að það væri auðvelt að tengja það við félagsráðgjöfina. Einnig fannst honum þetta 

mikilvægt og þarft viðfangsefni að rannsaka.  

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er byrjað á að kynna viðfangsefni 

ritgerðarinnar, greint frá rannsóknarspurningum, markmiðum og gildi rannsóknar. Því 

næst er fræðilegur kafli. Þar er meðal annars sagt frá helstu lögum og reglum, 

rannsóknum, kenningum og hugtökum sem tengjast börnum með sértækar raskanir. 

Einnig verður greint frá helstu þjónustuaðilum þeirra sem sinna börnum með sértækar 

raskanir. Seinni hluti ritgerðarinnar snýr að rannsókninni sjálfri, aðferðafræði hennar, 

niðurstöðum og umræðum. Í lokaorðum verða ályktanir dregnar af niðurstöðum 

rannsóknarinnar, greint frá ýmsum vangaveltum höfundar og hvað hann telur að mætti 

rannsaka frekar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta ritgerðarinnar er fjallað um helstu lög og reglur sem lúta að börnum. 

Einnig er greint frá kenningum, rannsóknum og hugtökum sem tengjast viðfangsefninu. 

Enn fremur verður greint frá helstu þjónustuaðilum þeirra sem sinna börnum með 

sértækar raskanir.   

2.1 Réttindi barna 

Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 kemur fram að allir eiga rétt á  

virðingu og mannréttindum, jafnt börn og fullorðnir. Til þess að frelsi, jafnrétti og friður 

megi ríkja í heiminum er nauðsynlegt að viðurkenna mannréttindi allra. Vegna aldurs síns 

og þroska eiga börn rétt á ákveðinni vernd og stuðningi eins og kemur fram í 

margvíslegum alþjóðlegum mannréttindasamningum. Barnasáttmálinn á að tryggja 

börnum ákveðinn rétt og fyrirbyggja að þau verði fyrir mismunun. Sáttmálinn á jafnframt 

að tryggja betur sjálfstæði hvers barns fyrir sig. Börn á að vernda og þau eiga rétt á 

nauðsynlegri umönnun. Foreldrar eiga rétt á þeirri leiðsögn sem nauðsynleg er svo þau 

geti rækt foreldrahlutverkið sómasamlega (Utanríkisráðuneytið, 2008; Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, e.d; Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-a). Í kaflanum verður 

fjallað um helstu lög og reglugerðir hér á landi sem varða réttindi barna. 

2.1.1 Barnasáttmálinn 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, eða Barnasáttmálinn, 

var undirritaður af Sameinuðu þjóðunum árið 1989. Með honum er staðinn vörður um 

réttindi og vernd barna. Samningur þessi var undirritaður hér á landi árið 1990, fullgiltur 

árið 1992 og lögfestur árið 2013. Barnasáttmálinn skiptist í 54 greinar. Þar er almenns 

réttar barna gætt og kveðið á um vernd og sérstakan rétt þeirra vegna þroska og aldurs. 

Börn eru þeir einstaklingar sem teljast vera það samkvæmt skilgreiningu laga í hverju 

landi um sig. Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafa með samþykkt sáttmálans viðurkennt 

almenn mannréttindi. Aðeins þau ríki sem eiga aðild að Sameinuðu þjóðunum geta 

fullgilt sáttmálann. Þau bera jafnframt ábyrgð á að farið verði eftir sáttmálanum og er 
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fylgst með að það sé gert (Innanríkisráðuneytið 1998; Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.). Hér verður ekki fjallað um Barnasáttmálann í heild sinni, heldur 

eingöngu þær greinar sem tengjast beint viðfangsefni ritgerðarinnar.  

Í 23 gr. Barnasáttmálans, kemur fram að þau ríki sem eiga aðild að samningnum, 

viðurkenni að öll fötluð börn eigi að njóta þess að lifa að fullu góðu lífi. Tryggja eigi 

virðingu þeirra og sjálfsbjargarviðleitni og stuðla að þátttöku þeirra í samfélaginu. Í sömu 

grein laganna kemur fram að fötluð börn eigi að fá sérstaka umönnun og þá aðstoð sem 

sótt er um eftir því sem mögulegt er og hæfir þeim. Einnig að fötluð börn eigi að fá 

ókeypis aðstoð ef mögulegt er, með tilliti til efnahags foreldranna. Jafnframt að börn 

með fatlanir hafi aðgang að og fái menntun, þjálfun og aðra þjónustu sem þarf til að 

stuðla að sem bestum þroska og félagslegri aðlögun þeirra. Barnaréttarnefnd Sameinuðu 

þjóðanna hefur meðal annars lagt áherslu á að fötlun barns sé greind eins fljótt og 

mögulegt er svo það fái nauðsynlega aðstoð sem fyrst vegna sérþarfa sinna. Réttindin 

sem samningurinn segir til um skuli gilda án mismununar, fötlunar eða annarra 

aðstæðna (Þórhildur Líndal, 2007).   

Í 29. gr. fyrrnefnds samnings kemur fram að rækta eigi persónuleika, hæfileika og 

líkamlega og andlega getu barnsins og stuðla eigi að virðingu þess fyrir þeim 

sjónarmiðum sem koma fram í Barnasáttmálanum. Þórhildur Líndal (2007), segir þessa 

grein innihalda það samkomulag sem náðst hefur í alþjóðlegri samvinnu um 

grundvallaratriði menntunar. Í greininni er ekkert um lestur, stærðfræði eða aðrar 

námsgreinar, heldur er hér eingöngu vísað til þess að það eigi að leggja áherslu á 

hæfileika barnsins, námsgetu og aðra getu, mannlega reisn og sjálfstraust. Þessi grein 

birtist síðan í grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla (Þórhildur Líndal, 2007).  

3. gr. laganna hljóðar svo:  

1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á 

vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera 

ráðstafanir sem varða börn. 

2. Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða annarra sem 

bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá 

vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. 
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3. Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun og vernd 

starfi í samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum um öryggi, 

heilsuvernd og fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirumsjón 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Mikið hefur verið rætt um hvað nákvæmlega sé átt við með því „...það sem barni er 

fyrir bestu.“ Það er ekki skilgreint í samningnum, enda augljóst að það er mismunandi 

eftir löndum, menningu, efnahag og stöðu þjóðfélagsmála hvað talið er vera barninu 

fyrir bestu. Þetta vissu menn þegar samningurinn var gerður og skilgreindu því ekki 

nánar hvað átt var við með því (Þingskjal 155, 2012-2013). Í þessari grein 

Barnasáttmálans er að finna eina af grundvallarreglum hans. Þegar túlka þarf aðrar 

greinar sáttmálans þarf ætíð að hafa þessa grein hugfasta. Það sem er barni fyrir bestu 

má þó ekki breyta öðrum greinum sáttmálans. Hér skal áréttað að í enska texta 

Barnasáttmálans hljóðar þetta ákvæði svona: “The best interests of the child shall be a 

primary consideration.” Þannig hefur það sem er barni fyrir bestu ekki alltaf forgang 

samkvæmt ensku útgáfunni. Samkvæmt Barnaréttarnefndinni skal ávallt taka tillit til 

þessarar greinar í allri löggjöf og stjórnsýslu og á öðrum sviðum svo réttindi 

Barnasáttmálans séu virt eins og kemur fram í fjórðu grein Barnasáttmálans. Stjórnvöld 

eiga að setja fram staðla um starfsemi stofnana sem þjónusta börn. Stofnununum ber 

svo að fara eftir viðkomandi stöðlum. Einnig á að skoða vel hvort og á hvaða hátt er 

unnið eftir stöðlunum. Þetta eftirlit á einnig við um alla þá sem bera ábyrgð á börnum 

samkvæmt lögum (Þórhildur Líndal, 2007). Umboðsmaður barna (2010), hefur bent á að 

þegar ákvarðanir sem varða börn eru teknar, eigi alltaf að hafa það í huga sem er barni 

fyrir bestu eins og 3. gr. Barnasáttmálans segir til um. Því skal ávallt byrja að skera niður 

á öðrum sviðum en þeim sem varða börn. Þrátt fyrir þetta sé ljóst að niðurskurður bitni 

oft á börnum.  

Í 4. gr. laganna kemur fram að gera eigi þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru í 

löggjöf, stjórnsýslu og á öðrum vettvangi til að tryggja þau réttindi sem samingurinn 

kveður á um. Í greininni er því lýst að aðildarríki samningsins hafi skuldbundið sig til að 

innleiða öll þau réttindi sem koma fram í Barnasáttmálanum. Einnig kemur fram í 

greininni að aðildarríki skuli gera þær ráðstafanir sem þau geta, með samvinnu við önnur 
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ríki ef nauðsyn krefur. Ekki er skilgreint hvað stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi fela í 

sér og hvað telst til efnahagslegra, menningarlegra og félagslegra réttinda. Það þykir 

liggja nokkuð ljóst fyrir að langflestar greinarnar nái yfir stjórnmálaleg og borgaraleg 

réttindi (Þórhildur Líndal, 2007).   

Hrefna Friðriksdóttir (2009), segir gildi Barnasáttmálans meðal annars vera fólgið í 

því að efla meðvitund og bæta viðhorf til barna. Sáttmálann á að hafa til hliðsjónar í allri 

vinnu með börnum til að bæta stöðu þeirra eins og hægt er.   

2.1.2 Lög og reglugerðir  

Réttindum barna er lýst í ýmsum lögum og reglugerðum eins og stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944, lögum um grunnskóla nr. 91/2008, lögum um leikskóla nr. 90/2008, 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 og barnalögum nr. 76/2003. Reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskóla, nr. 585/2010, var sett til að útfæra nánar þá stefnu sem fram 

kemur í lögum um grunnskóla. Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 er til skýringar á efni 

laga um grunnskóla og leikskóla. Reglugerð um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga til reksturs grunnskóla nr. 351/2002 byggist á lögum um tekjustofna 

sveitarfélaga, nr. 4/1995. Í reglugerðinni kemur meðal annars fram að „Jöfnunarframlög 

til reksturs grunnskóla skiptast í almenn framlög, framlög vegna sérþarfa fatlaðra 

nemenda, nýbúafræðslu, Skólabúða að Reykjum, Barnaverndarstofu, svo og önnur 

framlög.“ Að lokum má nefna reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007, en hún 

kemur inn á þætti er varða þjónustu við börn á heilsugæslustöðvum.  

Samkvæmt 76. gr. stjórnarskrárinnar skal „...öllum, sem þess þurfa, tryggður í lögum 

réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra 

atvika.“ Einnig á stjórnarskráin að tryggja öllum rétt til fræðslu við sitt hæfi og almennrar 

menntunar. Jafnframt skal hún tryggja börnum þá vernd og umönnun sem nauðsynleg er 

vegna velferðar þeirra. Þetta kemur einnig fram í barnaverndarlögum nr. 80/2002 og 

barnalögum nr. 76/2003. Markmið barnaverndarlaga „...er að tryggja að börn sem búa 

við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái 

nauðsynlega aðstoð.“ Samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 þá á „...barn rétt á að lifa, 
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þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og 

þroska og án mismununar af nokkru tagi.“ Í reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 

787/2007 kemur fram að þær eigi að sinna meðal annars „...geðvernd, heilsuvernd 

unglinga og tryggja öllum landsmönnum fullnægjandi heilsugæslu í heimabyggð.“ 

Í 22. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008, kemur fram að börn sem þurfa sértæka 

aðstoð eigi rétt á þeirri þjónustu í leikskólanum. Í sömu grein kemur einnig fram að 

leikskólar eigi að hafa samráð við félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélaga vegna 

málefna þeirra barna sem þurfa á því að halda. Jafnframt að þegar um sérfræðiþjónustu 

er að ræða skuli vera góð tengsl á milli leikskóla og grunnskóla svo tryggt sé að samfella 

verði í skólastarfinu. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er tekið fram að nemendur eigi 

rétt á stuðningi í námi í samræmi við sérþarfir þeirra.  

Í 2. gr. reglugerðar nr. 585/2010, um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, kemur 

fram að sérúrræði sé skólavist í sérdeildum eða sérskólum og að almennur stuðningur 

sem nemendur fá meðan á kennslu stendur sé því ekki sérúrræði. Í 6. gr. sömu 

reglugerðar kemur fram að skólastjóri skuli mælast til þess að það sé athugað hvort 

nemendur skólans þurfi á sértækri aðstoð að halda. Hann ber einnig ábyrgð á því að 

viðbrögð séu snögg í samræmi við sérþarfir nemendanna. Í 8. gr. sömu reglugerðar segir 

að námsumhverfi og kennsluhættir nemendanna skuli vera bæði fjölbreytileg og 

sveigjanleg svo það henti mismunandi þörfum nemendanna. Einnig að stuðningurinn við 

nemendurna skuli fara fram innan skólans. Í 11. gr. reglugerðarinnar, sem fjallar um 

sérstakan stuðning við nemendur, er greint frá því að sá stuðningur geti falist í breyttum 

námsgögnum, markmiði náms, aðalnámskrá grunnskóla, aðstæðum náms og/eða 

aðferðum við kennslu. Að auki er tekið fram að gera skuli einstaklingsnámskrá fyrir hvern 

og einn sem byggist á upplýsingum um einstaklinginn eftir mat á stöðu hans hvað varðar 

nám og þroska.  

Samkvæmt 3. gr. reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010, skulu sveitarfélög 

skipuleggja og sjá um að veita nauðsynlega sérfræðiþjónustu í grunn- og leikskólum. 

Sveitarfélög bera kostnaðinn vegna þjónustunnar og við framkvæmd hennar skal beita 
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snemmtækri íhlutun í „...stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, félagslegs og 

sálræns vanda með áherslu á að nemendur fái kennslu og stuðning við hæfi í skólum án 

aðgreiningar.“  

Í 4. gr. reglugerðar um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs 

grunnskóla, nr. 351/2012, segir að Jöfnunarsjóðurinn leggi fram fé til að mæta 

sérþörfum fatlaðra barna í grunnskóla svo fremi sem viðkomandi einstaklingur eigi 

lögheimili í sveitarfélaginu og sé kominn með greiningu frá Barna- og unglingageðdeild 

ríkisins (BUGL), Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR), Heyrnar- og talmeinastöð 

Íslands eða Sjónstöð Íslands. Í 8 gr. sömu laga er kveðið á um að grunnskólar geti fengið 

aukafjárveitingu á grundvelli ófyrirséðra útgjalda í rekstri skólanna. Samkvæmt 1. gr. 

reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010, eiga núgildandi lög 

um málefni fatlaðra við um þá nemendur sem þurfa á meiri þjónustu að halda en 

sveitarfélögum er skylt að veita samkvæmt 4 gr. reglugerðarinnar. 

Í lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994, er lögð áhersla á að allir eigi 

að geta notið menntunar við sitt hæfi. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks var undirritaður á Íslandi árið 2007. Þann 20.09.2016 var samþykkt á Alþingi 

að fullgilda samninginn. Markmið þessa samnings er að standa vörð um mannréttindi 

fatlaðs fólks (Innanríkisráðuneytið, e.d.; Velferðarráðuneytið, 2016).  

2.2 Kenningar  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim kenningum sem tengjast efni ritgerðarinnar. 

Fyrsta kenningin, stefnurek, kemur úr stjórnmálafræðinni og er notuð til að skýra hvers 

vegna breytingar hafa orðið á þjónustu kerfisins og hvernig stefna kemst í framkvæmd 

án þess að stjórnvöld hafi tekið ákvörðun um hana (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006). 

Kerfiskenningin kemur hins vegar upprunalega úr líffræði en er mikið notuð í 

félagsráðgjöf til að skýra út samspil kerfa í samfélaginu (Nichols, 2014, Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006).  
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2.2.1 Tilurð stefnu og stefnurek 

Kingdon (2011) ályktar að meira sé vitað um hvernig ákvarðanir eru teknar í ríkisstjórn 

heldur en hvernig mál kemst á dagskrá stjórnvalda. Hann segir glugga tækifæranna ráða 

því hvort mál komast á dagskrá eða ekki. Mikilvægt sé að grípa tækifærið þegar glugginn 

er opinn, því hann sé einungis opinn í stuttan tíma og óvíst hvenær hann opnist aftur. 

Stefnumörkun stjórnvalda stjórnist af fjórum þáttum. Í fyrsta lagi því hvernig stefnan er 

sett fram. Í öðru lagi því hvaðan stefnan kemur. Í þriðja lagi því hverjir eru við völd hverju 

sinni og í fjórða lagi af framkvæmd ákvörðunarinnar. Allar stórar breytingar eiga sér stað 

í þremur ólíkum „straumum“ (e. streams). Þeir kallast vandamálastraumur, 

stefnustraumur og stjórnmálastraumur. Í vandamálastraumnum eru vandamálin rædd 

og lausnir á þeim. Í stefnustraumnum eru hugmyndir, lausnir og nýjungar og í 

stjórnmálastraumnum rúmast bæði hagsmunahópar og stjórnmálamenn. Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir (2006), segir Kingdon ekki sjá mun á sviði stjórnmála og hagsmunahópa. 

Hún telur að þessir tveir hópar séu í sama straumi en hafi ólík viðhorf og skoðanir á 

stefnunni. Gunnar Helgi Kristinsson (2013), segir að það sem ráði dagskrá 

stjórnmálalegrar umræðu og ákvarðanatöku geti orðið til á formlegan hátt eða í þeim 

stofnunum sem tilheyra stjórnkerfinu. Einnig geti dagskráin orðið til á óformlegan hátt, í 

gegnum atburði sem orðið hafa í þjóðfélaginu eða fjölmiðlaumræðu.  

Í litlum samfélögum eru mörkin óljós á milli sérfræðiþekkingar og hagsmuna. Ástæða 

þessa er fámennið og að sérfræðingar gegna oft fleiri en einu hlutverki. Þeir komi því að 

sama málinu á ólíkum stigum. Einnig hafi stjórnvöld í minni samfélögum lítinn aðgang að 

þekkingu utan við kerfið sem snýr að stjórnsýslu (Baldur Þórhallsson, 2000). Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir (2006-a), segir að vegna fámennisins þurfi íslensk stjórnvöld að treysta á 

sérfræðiþekkingu innan úr kerfinu og skorti aðhald frá stofnunum utan við kerfið eins og 

tíðkast í stærri samfélögum. Með aðhaldinu er athyglinni beint að því sem miður fer og 

þess krafist að stjórnvöld bregðist við.  

Gunnar Helgi Kristinsson (2013), telur opinbera stefnumótun birtast á ólíkan hátt, 

eins og með:  
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...einstökum yfirlýsingum ráðamanna, ákvörðunum um fjárveitingar og mannafla, 

reglum, nefndarskipunum og úrskurðum yfir í almenn stefnuplögg og löggjöf. Séu gögn 

sem lúta að löggjöf og undirbúningi hennar skoðuð fæst einungis takmörkuð mynd af 

opinberri stefnumótun (Gunnar Helgi Kristinsson, 2013, bls. 262). 

Stefnurek vísar til þess sem gerist þegar breytingar verða á framkvæmd 

þjónustunnar án þess að það hafi verið tekin um það stefnumarkandi ákvörðun af hálfu 

stjórnvalda. Aðalástæða stefnureks í félagslegu þjónustunni eru breytingar eins og þegar 

ný félagsleg vandamál verða til sem engar lausnir eru til við. Þá eru búnar til nýjar lausnir 

án tilvísana til laga. Stefnurek verði því til vegna breyttra kringumstæðna í félagslega 

umhverfinu (Hacker, 2004). Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2006), heldur því fram að 

rannsóknir hennar á heilbrigðismálum á Íslandi á liðnum 30 árum hafi sýnt fram á að 

stefnurek hafi orðið hér á landi vegna aðgerðaleysis stjórnvalda. Það hafi leitt til mikilla 

breytinga á framkvæmd og fyrirkomulagi heilbrigðisþjónustunnar hér á landi, án þess að 

slíkar breytingar hafi komið fram í lögum. Niðurstaða rannsóknar Unnar V. Ingólfsdóttur 

(2008) á félagsþjónustu sveitarfélaganna, var meðal annars sú að fulltrúar sveitarfélaga 

og félagsmálaráðuneytis virtust hafa lítinn áhuga á málum félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Viðmælendur hennar töldu að félagsmálaráðuneytið hefði ekki uppfyllt skyldur sínar við 

leiðbeiningu og ráðgjöf og ekki sinnt nægilegum rannsóknum á félagsþjónustunni. 

Þannig var innleiðing laganna oft óskipuleg og jafnvel unnið gegn því að lögin næðu 

tilgangi sínum. Þetta hafi aukið líkurnar á stefnureki vegna stefnu- og aðgerðaleysis 

stjórnvalda sem síðan hafi orðið til þess að breytingar hafi orðið á þjónustunni þótt lög 

og reglur segi annað. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að samstaða sérfræðinga skipti meginmáli þegar ná þarf 

fram stefnubreytingum. Þannig er erfiðara fyrir stjórnvöld að ná fram stefnubreytingum 

sem þau eiga frumkvæði að ef sérfræðingar standa þétt saman. Ef samstöðuna skortir, 

gengur stjórnvöldum betur að koma sinni stefnu að. Eigi sérfræðingar hins vegar 

frumkvæðið að breytingunum, gengur mun betur að koma stefnunni að. Þannig hefur 

stefnumótun hér á landi einkennst af því að hagsmunaaðilar sjái um að fylgja eftir 

stefnunni og hafi yfir að ráða þeim björgum sem nauðsynlegar eru til að stefnan verði að 

veruleika (Nanna Björk Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013). Embættismenn 
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og sérfræðingar gefa ekki bara ráð og fylgja eftir stefnu stjórnvalda, heldur geta þeir 

bæði komið málum á dagskrá og haft mikil áhrif á það hvort mál nái fram að ganga. 

Einnig geta stofnanir og fagfólk haft mikil áhrif á stefnumörkunina og hvort stefnan verði 

að veruleika. Þannig hefur fagfólk, opinberar stofnanir, embættismenn og sérfræðingar 

haft mikil áhrif á mótun stefnu og hvort hún verði að veruleika (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2006-a). 

2.2.2 Kerfiskenningin 

Kerfiskenningin (e. general system theory) kemur upprunalega frá Ludwig von 

Bertalanffy. Í henni er lögð áhersla á að öll kerfi séu hluti af stærra kerfi. Samskipti í 

kerfum og á milli þeirra skipta höfuðmáli í kerfiskenningunni. Hún á að stuðla að auknum 

skilningi á samfélaginu. Í kerfiskenningunni er lögð áhersla á að það þurfi að skoða allt í 

samhengi (Nichols, 2014). Kerfiskenningin hentar vel í félagsráðgjöf þar sem hún leggur 

áherslu á heildina en heildarsýn er einkennandi fyrir félagsráðgjöfina sem fræðigrein 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Heildarsýnin byggist á þeirri hugmyndafræði að engir tveir 

einstaklingar séu eins og aðstæður þeirra séu skoðaðar í samhengi við kerfin sem þeir 

tilheyra og samfélagið allt (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Samkvæmt kerfiskenningunni er munurinn á samsafni og kerfi sá að í samsafninu eru 

hlutarnir óbreyttir hvort sem þeir eru einangraðir eða ekki. Kerfin eru hins vegar stöðugt 

á hreyfingu, endurnýjast sífellt og breytast. Tengslin á milli kerfa breytast einnig sífellt. 

Kerfiskenningin útskýrir aðferðafræðilega hvernig við getum skilið heiminn. Þannig 

hjálpar kenningin okkur við að skilja flókin tengsl og virkni fjölskyldna, hópa, stofnana og 

samfélaga. Hún gefur okkur einnig von um að breytingar séu mögulegar á öllum stigum 

kerfisins með því að auka skilning á tengslum mismunandi hluta þess (Andreae, 1996). Í 

kenningunni er lögð áhersla á að einstaklingurinn sé hluti af stærri kerfum. Innan þessara 

kerfa þroskast hann og fer á milli mismunandi kerfa, eins og fjölskyldu-, þjóðfélags- og 

samfélagskerfa. Það eru þessi kerfi sem gera einstaklinginn að þeirri manneskju sem 

hann er (Beckett og Taylor, 2010).  
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Kerfiskenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að vera of almenn. Kenningin er þó byggð 

á annarri kenningu sem er jafn gömul og mannkynið sjálft sem lagði áherslu á stigveldi 

og skipulagða þætti til að lýsa mannlegri tilveru (Skyttner, 1996). 

2.3 Skóli án aðgreiningar 

Hér á landi var fyrst minnst á skóla án aðgreiningar í Salamanca yfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna. Í yfirlýsingunni er lögð áhersla á að öll börn eigi að geta notið menntunar við 

sitt hæfi og að menntakerfið eigi að sinna þörfum þeirra. Einnig að börn með sérþarfir 

eigi að hafa aðgang að hinu almenna menntakerfi og kennsluaðferðir eigi að mótast af 

þörfum barnsins. Menntun eigi þannig að stuðla að þjóðfélagi án aðgreiningar (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2015; Menntamálaráðuneytið, 1995). Hugtakið skóli án 

aðgreiningar tengist hugmyndum um jöfnuð í samfélaginu og félagslegt réttlæti. Skóli án 

aðgreiningar hefur einnig verið nefndur skóli margbreytileikans. Hugtakið blöndun, sem 

tengist skóla án aðgreiningar, er frá 7. og 8. áratug þessarar aldar þegar þess var krafist 

að fötluð börn og ófötluð væru í sama skóla (Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 2014).  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir stefnu skóla án aðgreiningar, tilhögun 

sérkennslu í skólum sem fylgja stefnunni hér á landi og sagt frá áliti fagfólks og 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á stefnunni.  

2.3.1 Stefnan 

Salamanca yfirlýsingin var samþykkt árið 1994, þýdd yfir á íslensku ári seinna og því næst 

kynnt fyrir skólasamfélaginu. Í yfirlýsingunni er skorað á öll stjórnvöld að leitast við, bæði 

í mótun stefnu og úthlutun fjármagns, að umbreyta menntakerfinu svo hægt verði að 

sinna börnum án þess að aðgreina þau. Aðalatriði yfirlýsingarinnar er að skólum ber 

skylda til að taka við öllum börnum án tillits til andlegs og líkamlegs ástands þeirra. 

Jafnframt er lögð áhersla á að fötluð börn gangi í gegnum hið almenna skólakerfi á 

heildstæðan máta og að skólakerfið þurfi að aðlagast mismunandi þörfum þessa ólíku 

einstaklinga. Þess var krafist að skólarnir yfirstigu fordóma vegna mismunandi getu og 

aðstæðna nemenda og sköpuðu þjóðfélag þar sem allir eru jafnir. Salamanca yfirlýsingin 

var síðan lögð til grundvallar aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 1999. Í 

grunnskólalögum, sem tóku gildi 2008, var yfirlýsingin staðfest og lögfest. Áhrif hennar 
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komu síðan fram í aðalnámskrá og reglugerðum. Þessi stefna gildir einnig um leikskóla og 

framhaldsskóla. Hún byggist á Barnasáttmálanum sem tengist síðan 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem var samþykkt á Íslandi árið 1948 og 

löggilt árið 1994 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015).  

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur eftirfarandi fram um stefnu um skóla án 

aðgreiningar: 

Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða upp á 

góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, 

hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma öllum gerðum 

mismununar og aðgreiningar í skólum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015, bls. 

43). 

Samantekt allra stefnuþátta um stefnu skóla án aðgreiningar, er að allir nemendur 

séu jafn virkir þátttakendur í skóla án aðgreiningar, þar sem lögð er áhersla á jafnrétti í 

náms- og skólasamfélaginu. Einnig að grunnskólar, sérdeildir og sérskólar eigi að auka 

samstarf og bæta tengsl starfsfólks og nemenda (Reykjavíkurborg, skóla- og 

frístundasvið, 2012).  

2.3.2 Sérkennsla 

Á árunum 2004-2012 fækkaði nemendum í grunnskólum á Íslandi en þeim sem fengu 

sérkennslu og formlega greiningu fjölgaði. Fleiri drengir en stúlkur fengu sérkennslu og 

var hlutfall kynjanna svipað á tímabilinu eða 61-62% drengir og 38-39% stúlkur. Fleiri 

fengu sérkennslu en þeir sem voru komnir með formlega greiningu og stuðning í námi. 

Drengir með formlega greiningu og stuðning í námi voru tvisvar sinnum fleiri en stúlkur á 

árunum 2010-2012 (Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014). Á árunum 2014-2015 

var hlutfall þeirra sem fengu sérkennslu eða stuðning í grunnskólum um 60% drengir og 

40% stúlkur (Hagstofan, 2016). 

Í sumum skólum er enginn sérkennari með réttindi. Þá þarf almennur kennari 

nemenda sem á við náms- eða hegðunarörðugleika að stríða að fá greiningu hans hjá 

sérfræðingi sem starfar utan skólans. Einnig þarf oft að fá greiningu nemendans frá 

utanaðkomandi til að fá aukalegan stuðning frá sveitarfélaginu. En foreldrar og 

skólastjóri eru stundum ekki sammála því að það liggi svona mikið á að fá greininguna. Ef 
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komist er því að barnið þurfi greiningu þá hefst nýr biðtími hjá sálfræðingi eða öðrum 

sérfræðingi til að greina barnið. Þetta krefst þess að kennarinn finni tíma til að hitta 

foreldrana, skólastjórann og aðra sem að málinu koma og eykur vinnuálag kennara 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Í skóla án aðgreiningar þurfa kennarar að sinna 

vaxandi fjölda nemenda með sértækar raskanir og því er kennarastarfið orðið flóknara 

og erfiðara en það var áður. Sökum þess er nauðsynlegt fyrir kennara að geta leitað sér 

aðstoðar þegar nemendur glíma við flókin vandamál. Á síðustu árum hefur börnum, sem 

hafa fengið greininguna ADHD, fjölgað. Ákveðin hegðunareinkenni sem benda til ADHD 

koma oft fyrst fram hjá börnum þegar þau byrja í skóla og skólagangan getur reynst þeim 

mjög erfið (Ingibjörg Karlsdóttir í samvinnu við Ellen Calmon, 2013).  

Úthlutun fjármagns til grunnskóla vegna sértæks stuðnings við nemendur fer fram á 

þrjá vegu. Í fyrsta lagi fær skólinn fjárveitingu til að styðja nemendur með 

námserfiðleika. Þessi úthlutun fer eftir fjölda nemenda í skólanum. Í annan stað fær 

skólinn fjármagn til að veita fötluðum nemendum og nemendum með alvarlegar raskanir 

aðstoð. Í þriðja lagi geta þeir skólar sem eru með mun fleiri nemendur af erlendum 

uppruna, með þroskaraskanir, erfið félagsleg skilyrði eða fjölda nemenda sem hafa verið 

tilkynntir til barnaverndar, sótt um sérstaka fjárveitingu sem byggist á því að skólanum 

ber að veita þessum nemendum ákveðna þjónustu (Reykjavíkurborg, skóla- og 

frístundasvið, 2012). 

2.3.3 Rannsóknir á stefnunni 

Starfshópur um framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar, sem starfaði á vegum 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins, telur að almennt sé álitið að hugmyndafræðin 

um skóla án aðgreiningar sé jákvæð. Mikilvægt sé að öll börn geti sótt nám í heimaskóla 

sínum. Flestir telja þó að erfitt sé að framfylgja stefnunni og til þess að gera það þurfi 

meira fjármagn, aukna sérfræðiþekkingu, meiri stuðning fagfólks og meira svigrúm í 

vinnutíma kennara. Starfshópurinn leggur til að Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar 

og sérþarfir verði látin gera mat á framkvæmd stefnunnar. Mat starfshópsins er að 

stjórnvöld hafi ekki skilgreint nægilega vel hvað þessi samþætting þjónustunnar fól í sér 



29 

 

 

og að skipulag og verklag skólastarfs, reglugerðarumhverfis og laga hafi ekki verið 

samhæft á fullnægjandi hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015).  

Nokkrir álitsgjafar koma fram í skýrslunni Skóli án aðgreiningar og sérstakur 

stuðningur við nemendur í grunnskólum. Þeir leggja mat á „...drög að stefnu skóla og 

frístundaráðs um skóla án aðgreiningar og sérstakan stuðning við nemendur í 

grunnskólum Reykjavíkurborgar.“ (Reykjavíkurborg, skóla- og frístundasvið, 2012, bls. 

53). Fulltrúi frístundahluta skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur segir stefnuna ekki 

framkvæmanlega án þess að til mikilla breytinga komi í skólakerfinu. Börn sem þurfi á 

sértækum stuðningi að halda séu mörg einangruð í skólunum. Til þess að auka virkni og 

þátttöku þessara barna þurfi aukið samstarf skóla og frístundamiðstöðva. Stjórn 

SAMFOK telur að það þurfi að leggja vinnu í að koma á stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. Skapa þurfi sátt og samlyndi um stefnuna svo skólasamfélagið í heild sinni 

fallist á mikilvægi hennar. Á velferðarsviði Reykjavíkurborgar telja menn að það þurfi að 

skýra betur hvernig sérkennslu og sérúrræðum eigi að vera háttað og hvaða þjónustu á 

að veita þeim börnum sem þurfa á sértækri þjónustu að halda. Enn fremur að það þurfi 

að efla samvinnu og samstarf innan Reykjavíkurborgar og hafa meiri samfellu í 

þjónustunni við börn með sérþarfir og fatlanir. Einnig þurfi hlutverk sérfræðinga í 

þjónustunni að vera skýrara (Reykjavíkurborg, skóla- og frístundasvið, 2012). 

Í viðtölum Kristjönu Jokumsen við foreldra fatlaðra barna á árunum 2011-2013, kom 

fram sú skoðun þeirra að gjá væri í þjónustu almenna grunnskólans. Börnin færu þannig 

fyrst í almenna grunnskólann en þegar þau yrðu eldri færu þau yfir í sérskóla. 

Foreldrarnir kvörtuðu undan ónægri þjónustu í hinum almenna grunnskóla en í sérskóla 

var boðið upp á námsefni og aðferðir við kennslu sem hentaði þeim betur (Kristjana 

Jokumsen, 2013). Sigurlaug Indriðadóttir (2014), rannsakaði hugmyndafræðina að baki 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Hún komst meðal annars að því að stefnunni fylgja 

ýmis vandkvæði og í dag séu mjög fáir skólar án aðgreiningar. Endurskipuleggja þurfi 

starfsemi grunnskólans og veita kennurum og nemendum meiri stuðning svo hægt sé að 

sinna námslegum og félagslegum þörfum nemendanna. Hún komst einnig að því að þótt 

í stefnunni felist að þeir nemendur, sem hafa sértækar raskanir, verði frekar hluti af 
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hópnum þá hafi rannsóknir sýnt fram á þveröfugt. Nemendur með sérþarfir eða fatlanir 

verði frekar fyrir einelti og einangrist frá skólafélögum sínum í almennum skóla. Í 

sérskóla eða sérdeild séu þeir meðal jafningja og eignist frekar vini þar. Í rannsókn á 

stjórnun og skipulagi kennslu á yngstu stigum grunnskóla kom í ljós að kennarar eiga í 

erfiðleikum með að útskýra hugmyndafræðina sem liggur að baki stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. Jafnframt töldu þeir aðra kennara hafa misjafnar skoðanir á stefnunni. 

Einnig efuðust þeir um hæfni kennara til að mæta mismunandi þörfum nemenda sinna. 

Allir, utan eins kennara, sögðu kennslu í skólum samræmast stefnunni. Samkvæmt 

íslenskum lögum skal ætíð mæta þörfum allra barna, án tillits til getu þeirra. Því sé það 

svo mikilvægt að allt starfsfólk grunnskólanna standi saman í að móta stefnu innan 

þeirra í samræmi við reglugerðir, lög og alþjóðlegar yfirlýsingar. Rannsóknir hafa sýnt að 

viðhorf starfsfólksins til stefnunnar skiptir höfuðmáli svo stefnan verði notuð innan 

skólanna (Anna Kolbrún Árnadóttir, 2010). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006), segir 

flesta kennara vera sammála mannréttindastefnunni sem sett er fram í Salamanca 

yfirlýsingunni sem er grundvöllur stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Þeim finnst þó 

flestum að nemendur með fatlanir eigi auðvelt með að fylgja jafnöldrum sínum á unga 

aldri en hafa áhyggjur af því hvernig þeim gengur að umgangast önnur börn og falla í 

hópinn. Í rannsókn, sem gerð var á nemendum á gráum svæðum í grunnskóla, kom í ljós 

að kennarar höfðu jákvætt viðhorf til stefnunnar um skóla án aðgreiningar en að mikið 

skorti á að aðstoð við nemendur með sérþarfir væri nægileg. Skóli án aðgreiningar virðist 

því ekki vera raunveruleiki i skólakerfinu í dag. Í skóla án aðgreiningar verði þeir 

nemendur út undan sem eru á gráu svæði og kennarar viti ekki nægilega mikið um 

sérþarfir þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram á að upplýsingar um 

nemendur sem eru í áhættuhóp fyrir námsörðugleika berast ekki eins vel á milli leikskóla 

og grunnskóla og kennarar hefðu viljað. Jafnframt kom í ljós að mesta áherslan í vinnu 

með nemendum, til að koma í veg fyrir námsvanda, fór fram á yngsta stigi. 

Kennsluaðferðir voru þannig mun margbreytilegri á yngsta- og miðstigi skólans heldur en 

á unglingastigi. Af 20 nemendum sem voru greindir á gráu svæði, tókst 14 þeirra að ná 

ágætum árangri. Kennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, voru ekki vissir um hvernig 

þeir hefðu stuðlað að framförum þessara nemenda (Sigurborg Inga Sigurðardóttir, 2009). 
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Hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga finnst mönnum að stefnan um skóla án 

aðgreiningar hafi ekki verið nægilega vel skilgreind. Innleiðingin hafi heldur ekki verið 

nægilega skipulögð eða kostnaðurinn af henni metinn með fullnægjandi hætti. Þess 

vegna sé erfitt að meta hvernig innleiðingin hafi gengið. Til þess að stefnan gangi upp 

þurfi að tryggja þeim börnum viðeigandi stuðning sem þurfa á honum að halda en 

þjónusta við þau í dag sé langt frá að vera næg. Úrræðaleysið í þessum málum hafi haft 

þau áhrif að álag á skólakerfið hafi aukist. Starfsfólk skólanna sé ekki fært um að sinna 

þeim börnum sem eiga við alvarlegan geðheilbrigðisvanda að stríða (Karl Björnsson, 

2015). 

2.4 Börn með sértækar þarfir 

Þegar talað er um börn með sértækar þarfir, er átt við öll þau börn sem þurfa á einhverri 

aukaaðstoð umfram það sem almennt gerist að halda. Eins og kemur fram í 2. gr. 

reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010, eru nemendur með 

sérþarfir þeir sem eiga við sértæka námsörðugleika að stríða, búa við félagsleg eða 

tilfinningaleg vandkvæði og/eða eru fatlaðir, langveikir, með þroskaröskun, geðröskun 

eða aðrar sérþarfir.  

Í þessum kafla verður gefin innsýn í helstu rannsóknir á þessu sviði, bæði innlendar 

og erlendar. Einnig er fjallað um snemmtæka íhlutun og forvarnir. Í lok kaflans er sagt frá 

nokkrum úrræðum fyrir börn með sérþarfir.  

2.4.1 Erlendar rannsóknir 

Rannsókn, sem gerð var á 1.457 börnum með heilsutengd vandamál í 4.-6. bekk í 

Marylandfylki í Bandaríkjunum, sýndi fram á að þessi börn höfðu yfirleitt minni áhuga á 

náminu en önnur börn. Þau áttu við ýmis hegðunarvandamál að stríða, gekk verr í 

prófum og urðu oftar fyrir einelti. Niðurstaðan, sem dregin var af rannsókninni, var að 

það er mikilvægt að grípa snemma inn í þegar börn eru í áhættuhópi fyrir að ganga illa í 

skóla. Þá er mikilvægt að bæði skólayfirvöld og starfsmenn heilbrigðisgeirans bregðist við 

til að börnin fái viðeigandi þjónustu (Forrest, Bevans, Riley, Crespo og Louis, 2011). 

Rannsókn, sem gerð var á væntingum foreldra og fagmanna til þjónustu við börn með 

greindarskerðingu, sýndi fram á að foreldrarnir vildu að meira samráð yrði haft við þá um 
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menntun barna þeirra og félagslega stöðu. Þeir vildu einnig að tekið væri tillit til skoðana 

þeirra við gerð einstaklingsáætlana fyrir börnin. Því þyrfti fagfólk að hafa þjálfun í að eiga 

samskipti við foreldrana (Al-Kandari, 2013). Í Quebecfylki í Kanada var gerð rannsókn á 

56 foreldrum barna sem áttu við námsörðugleika að stríða, voru fötluð eða áttu erfitt 

félagslega. Fæstir foreldrarnir sögðust vita til þess að samstarf væri á milli skólayfirvalda 

og annarra fagstétta í heilsu- og félagsgeiranum. Könnunin leiddi því í ljós að það þyrfti 

að efla samstarf á milli þessara fagstétta til að bæta hag barnanna og foreldra þeirra 

(Tétreault, Freeman, Carrière, Beaupré, Gascon og Deschênes, 2014). Áströlsk rannsókn 

leiddi í ljós að foreldrar sem áttu fötluð börn, höfðu oft miklar áhyggjur af börnunum og 

fjárhag sínum. Rannsóknin sýndi þannig fram á að það hefði mjög jákvæð áhrif á 

fjölskylduna að foreldrarnir fengju aðstoð til að geta hjálpað börnunum. Ef foreldrar fá 

ekki góðan stuðning frá fjölskyldunni og/eða fagfólki innan kerfisins, eiga þeir erfiðara 

uppdráttar og áhyggjurnar magnast upp. Margir foreldrar upplifðu einnig að það væri 

ekki hlustað á þá eða þeir teknir alvarlega þegar þeir greindu frá áhyggjum sínum af 

börnunum (McArthur og Faragher, 2014).  

Niðurstöður samantektarrannsóknar á 26 rannsóknum sýndu fram á að meirihluti 

kennara væri hlutlaus eða neikvæður gagnvart því að börn með sérstakar þarfir væru í 

almennum grunnskólum. Kennurunum fannst að þeir hefðu ekki nægilega kunnáttu til að 

kenna þessum nemendum. Kennararnir voru neikvæðastir gagnvart nemendum með 

námserfiðleika, ADHD og aðra hegðunarerfiðleika. Þeir voru hins vegar mun jákvæðari 

gagnvart nemendum með fatlanir á borð við blindu eða heyrnarleysi eða aðrar 

líkamlegar fatlanir (Boer, Pijl og Minnaert, 2011). Í rannsókn, sem gerð var á meðal 33 

almennra grunnskólakennara í Kóreu, komu svipaðar niðurstöður í ljós. Um 41% 

kennaranna voru jákvæðir gagnvart því að hafa nemendur með sérþarfir í almennum 

grunnskólum en 55% voru neikvæðir. Einnig kom í ljós að þótt kennararnir segðust vera 

jákvæðir í garð nemenda með sérþarfir, voru þeir tregir til að kenna þeim í 

bekkjardeildum sínum. Flestir kennaranna nefndu jafnframt að til þess að skóli án 

aðgreiningar gengi upp þá þyrfi meiri stuðning (e. resources), þjálfun og fámennari bekki 

(Hwang og Evans, 2011). Í Bretlandi hefur þeim börnum fækkað sem þurfa sértæk úrræði 
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í námi. Árið 2010 voru þau um 21% en eru árið 2016 um 14% (Department for Education, 

2016).  

Bandarísk rannsókn sýndi fram á að í um 90% áætlana ríkisins um geðheilsu barna 

var minnst á hindranir í vegi þeirra. Í 84% áætlananna var minnst á þjónustubil eða skort 

á þjónustu (e. gap). Þjónustubilið stafaði yfirleitt af því að forsjármenn vantaði (e. 

provider) eða í 74% tilfella. Algengasta hindrunin var fjárskortur (52%). Í Bandaríkjunum 

er langur biðlisti hjá sveitarfélögum eftir þjónustu fyrir börn með geðræn vandamál og 

fæst börn sem eiga við kvíðavandamál og áhyggjur að stríða fá þjónustu. Einkarekin 

þjónusta er í boði fyrir þá sem eru með einkatryggingu. Fæstir skólanna bjóða upp á 

þjónustu fyrir þennan hóp barna. Áskorunin fyrir flest sveitarfélög felst í því að brúa 

þetta þjónustubil hjá börnum með geðræn vandamál með forvörnum af einhverju tagi. 

Mikilvægt er að samfélagið geti mætt þörfum þeirra barna sem þurfa á geðrænni 

þjónustu að halda (Gould, Beals-Erickson og Roberts, 2012; Weist, 2001). Forsvarsmenn, 

Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, hafa bent á að í Finnlandi hafi komið í ljós að útgjöld 

geti aukist seinna meir ef skorið er niður í félagslegri þjónustu við börn og fjölskyldur 

þeirra (UNICEF, 2009). 

2.4.2 Sérstaða Íslands 

Samkvæmt skýrslu umboðsmanns barna árið 2014 hefur niðurskurður og aukið álag, 

lengt biðina eftir greiningu barna með sértækar raskanir, eins og fötlun, þroska-, 

hegðunar- og geðraskanir. Mörg börn þurfi nú að bíða í mánuði og jafnvel ár eftir aðstoð 

(Umboðsmaður barna, 2015). Á Íslandi hafa flest börn það gott en sumir hópar barna 

njóta ekki réttinda til jafns við önnur börn. Þetta á sérstaklega við börn með sérþarfir, 

börn sem eru erlend að uppruna og börn sem eiga efnaminni foreldra. Umboðsmaður 

barna leggur til að hagsmunir barna séu ávallt hafðir í huga þegar skera á niður í 

þjónustu ríkisins. Einnig telur umboðsmaður nauðsynlegt að ríkið ábyrgist að málefni 

barna og unglinga fái nægilegt fjármagn til að tryggja þá þjónustu sem þau eiga tilkall til, 

samanber Barnasáttmálann og íslensk lög (Umboðsmaður barna, 2010). 

Rannsókn Sigríðar Rósu Laufeyjardóttur (2012), sýndi fram á að starfsmenn 

félagsþjónustu í tveimur sveitarfélögum, Árborg og Reykjanesbæ, hafi þurft að takast á 
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við erfiðar áskoranir í efnahagshruninu og það hafi haft áhrif á þjónustu sveitarfélaganna 

við börn og fjölskyldur þeirra. Í þessu sambandi sé því brýnt að framtíðin sé höfð að 

leiðarljósi þegar þarf að hagræða. Skýrslan Könnun velferðarvaktarinnar sýndi fram á að 

börn og fjölskyldur þeirra eru einn af þeim hópum sem fundu mest fyrir áhrifum 

efnahagskreppunnar. Álagið í barnaverndinni jókst og fólk var almennt kvíðnara, 

pirraðra, leið verr og glímdi við reiði, þunglyndi og vonbrigði almennt. Félagsþjónustan 

og sveitarfélögin töldu þörf á að vernda börnin og fjölskyldur þeirra sérstaklega (Félags- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Lára Björnsdóttir (2006), segir lögin um 

félagsþjónustu sveitarfélaganna vera rammalög svo sveitarfélögin ráði sjálf 

þjónustustiginu. Hún segir jafnframt að börn, sem eiga við geð- og hegðunarvanda að 

stríða, og fjölskyldur þeirra, skorti oft viðeigandi þjónustu. Þeir sem eiga að sinna þessari 

þjónustu, eins og skólar, félagsmálayfirvöld, BUGL og Barnaverndarstofa, séu sennilega 

að gera það sem í þeirra valdi stendur, en það sé til lítils því samfellu skorti í þjónustunni 

og hún sé ekki byggð á þörf barnanna og fjölskyldna þeirra.  

Samkvæmt 1. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015, er markmiðið með lögunum 

að viðhafa stöðuga hagstjórn og ábyrgðarfulla stjórn á fjármálum hins opinbera. Lögin 

eiga að tryggja:  

1. heildstæða stefnumörkun í opinberum fjármálum til lengri og skemmri tíma, 

2. vandaðan undirbúning áætlana og lagasetningar sem varða efnahag opinberra aðila 

og öflun og meðferð opinbers fjár, 

3. skilvirka og hagkvæma opinbera fjárstjórn og starfsemi 

4. að opinber reikningsskil séu í samræmi við viðurkenndar bókhalds- og 

reikningsskilareglur, 

5. virkt eftirlit með stjórn og ráðstöfun opinbers fjár, eigna og réttinda (Lög um opinber 

fjármál nr. 123/2015, 1 gr.) 

Lögin eiga einnig að skapa ríki og sveitarfélögum samráðsvettvang í því skyni að draga úr 

skörun ábyrgðarsviða. Í 11. grein laganna stendur að ráðherra eigi að tryggja reglulegt 

samstarf við sveitarfélögin þegar móta skal stefnu og fjármálaáætlun. 

Í íslenskum rétti hafa fjárlög og almenn lög verið álitin aðskildar réttarheimildir þar 

sem fjárveitingarvaldið á heima hjá framkvæmdavaldinu en löggjafarvaldið heyrir undir 

Alþingi. Þegar almenn lög eða stjórnarskrá krefjast lagasetningar í ákveðnum tilgangi, þá 
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duga fjárlög ekki sem heimild til slíks. Við slíkar aðstæður eru fjárlögin óæðri 

réttarheimild en sérlög um tiltekið málefni. Ekki er heldur heimilt að breyta fjárlögum 

með setningu almennra laga. Þegar ákvæði laga og fjárlaga stangast á, þá ræður úrslitum 

hvort um sé að ræða nógu sérgreinda hagsmuni ákveðins hagsmunaaðila eða 

einstaklings, eða ekki. Hvorug réttarheimildin á að geta haggað hinni. Sökum þessa verða 

almenn lög oft undir og fjárlögin eru látin gilda. Þetta verður þess valdandi að almenn lög 

eru bæði gild og birt en komast þó ekki í framkvæmd. Hér er ekki notast við þær 

meginreglur sem gilda í lögfræði um að æðri réttarheimildin (e. lex superior) gengur 

framar þeirri óæðri. Ef tvær réttarheimildir eru jafnréttháar, gengur sú yngri framar 

þeirri eldri (e. lex posterior). Ef um er að ræða sérlög (e. lex specialist) ganga þau framar 

almennum lögum um sama efni. Hægt væri að bæta úr þessi með að láta sérlög gilda 

þegar fjárlög og almenn lög stangast á, eins og Norðmenn gera. Annar möguleiki er að 

láta nýrri lög (e. lex posterior) gilda framar þeim eldri eins og Danir gera. Á danska 

þinginu er hægt að breyta almennum lögum tímabundið með ákvæðum í fjárlögum. 

Einnig má fjármagna verkefni sem kveðið er á um í nýjum lögum ef vitað er við setningu 

laganna hver kostnaður við þau verður. Einnig væri hægt að skrá þau lög sem fást ekki 

framkvæmd vegna fjárskorts, með tiltekinni merkingu í lagasafni eða bráðabirgða-

ákvæðum (Ragnhildur Helgadóttir, 2014). 

Í yfirliti yfir grá svæði í velferðarþjónustu, sem sérfræðingar hjá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga tóku saman, er margt sem bendir til að hagræðing hins opinbera síðastliðin 

ár og flutningur á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga í ársbyrjun 2011, hafi 

aukið álagið á félagsþjónustu sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014/12). Í 

grábók Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram að ríkisstofnanir hafi með 

hagræðingarkröfu sinni og niðurskurði orðið þess valdandi að skilgreiningar þeirra á 

sérfræðiþjónustu hafi þrengst. Þetta sjáist vel í þjónustu við börn. Frá árinu 2010 hefur 

heilsugæslan ekki tekið þátt í að vinna þessa greiningarvinnu og vísar á sérfræðiþjónustu 

skóla. Samtímis gera GRR og BUGL meiri kröfur til þess að frumgreiningar og þroskamat 

fylgi með tilvísunum til þeirra. Þannig var vinna við greiningar barna í meira mæli færð 

yfir til sveitarfélaganna án þess að um það hafi verið samið eða vinnan kostnaðarmetin. 

Þessi þróun hefur haft neikvæð áhrif á þjónustu við börn og ráðuneytið þyrfti að koma 
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upp markvissari verkaskiptingu hvað þetta varðar. Úrræðaleysið hefur þau áhrif að 

skólakerfið hefur ekki tök á því að sinna öllum þeim börnum sem þurfa á aðstoð að 

halda. Auk þess eru þau börn sem fá ekki nauðsynlega þjónustu í meiri áhættu en önnur 

börn á að flosna upp úr námi. Ýmis verkefni, sem félagsþjónusta sveitarfélaganna hefur 

byrjað á í samvinnu við ríkið, eins og átaksverkefni um bætta stöðu barna með ADHD og 

langveikra barna, sem þótti takast vel, hafa verið lögð á hilluna í flestum sveitarfélögum. 

Ástæðan er sú að fjármagn vantaði. Aðkallandi er að slík samráðsverkefni séu skoðuð 

formlega til að sjá hvort það þurfi að lögleiða þjónustuna vegna réttmætis hennar og 

þarfarinnar fyrir hana (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015). Sérfræðingar Sambands 

íslenskra sveitarfélaga (2016) telja að það eigi að setja meira fjármagn í þjónustu 

nemenda með sérþarfir í framhaldsskólum og bæta samfelluna á milli grunn- og 

framhaldsskóla. Jafnframt að það þurfi að bæta þjónustu við hælisleitendur, bæði á 

meðan þeir bíða eftir afgreiðslu umsókna sinna um hæli hér á landi og þegar þeir eru 

búnir að fá dvalarleyfi. Sambandið lýsir ánægju sinni með stofnun meðferðarheimilis fyrir 

börn með fjölþættan vanda. Einnig að staða barna á biðlistum eftir þjónustu sé greind og 

að verið sé að leita að leiðum til að koma í veg fyrir biðlistana. Jafnframt sé það sé afar 

áríðandi að börn með sérþarfir fái greiningu innan hæfilegs tíma. Bæta þurfi þjónustu við 

börn og ungmenni sem eiga við geðræn vandamál að stríða. Þessi langi biðtími barna 

eftir sérfræðiþjónustu stríði gegn réttindum þeirra.  

2.4.3 Snemmtæk íhlutun og forvarnarstarf 

Hugmyndir um snemmtæka íhlutun (e. early intervention) komu fram fyrir nokkrum 

áratugum. Fyrir þann tíma álitu fræðimenn að þroskaframvinda barna fylgdi ákveðnum 

lögmálum sem ekki væri hægt að hafa áhrif á. Þessi viðhorf breyttust eftir 1950 þegar 

fræðimenn í taugalíffræði, þróunarsálfræði og uppeldisfræði komu með nýjar hugmyndir 

um þroskaframvindu barna (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Niðurstöður rannsókna á músum 

sem fengu ýmist takmarkað eða örvandi umhverfi fyrstu mánuðina í lífi sínu, sýndu fram 

á það að örvunin hafði áhrif á starfsemi heilans (Gyllensten, Malmfors og Norrlin, 1965). Í 

rannsókn Centerwall og Centerwall (1960), á börnum með Downs-heilkenni, kom í ljós 

að greindarvísitala barnanna lækkaði ef þau nutu ekki umtalsverðrar örvunar á fyrstu 
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árum ævi sinnar. Báðar þessar rannsóknir sýndu fram á að örvun sem á sér stað snemma 

á lífsleiðinni hefur jákvæð áhrif á starfsemi heilans (Tryggvi Sigurðsson, 2008).   

Snemmtæk íhlutun byggist á því að hafa áhrif á þroska barna snemma á lífsleiðinni 

með ákveðnum aðferðum. Niðurstöður rannsókna á þessu sviði benda eindregið til þess 

að íhlutunin geti haft áhrif á þroska barna í áhættuhópum. Snemmtæk íhlutun er talin 

hafa mest áhrif í góðri samvinnu foreldra barnsins og fagfólks. Íhlutunin er yfirleitt talin 

hafa mest áhrif á tímabilinu frá fæðingu til sex ára aldurs. Stuðningur við foreldra 

barnsins er mjög mikilvægur í snemmtækri íhlutun (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Fagfólkið 

þarf að þjálfa foreldra til að mynda sér grundaðar skoðanir á þeirri þjónustu sem þeir og 

barnið fá. Því er áríðandi að foreldrar barnsins þekki barnið vel og geri sér einhverjar 

hugmyndir um framtíðina. Fagfólkið þarf að hjálpa foreldrunum að öðlast þessa 

þekkingu og aðstoða þá við að ná fram markmiðum sínum (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). 

Fulltrúar menntasviðs Reykjavíkurborgar (2007), segja snemmtæka íhlutun mikilvæga. 

Leik- og grunnskólar eigi að sinna öllum börnum og þurfi þess vegna að hafa aðgang að 

fagþekkingu og ráðgjöf til þess að geta sinnt snemmtækri íhlutun. 

Í 40. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir eftirfarandi um forvarnarstarf:  

Í grunnskólum skal frá upphafi skólagöngu nemenda unnið að forvarnarstarfi með 

skimunum og athugunum á nemendum til að tryggja þeim kennslu og námsaðstoð við 

hæfi. Auk þess skal fara fram greining á nemendum sem eiga í sálrænum eða 

félagslegum erfiðleikum sem hafa áhrif á nám þeirra. Allar athuganir á vegum skóla sem 

varða einstaka nemendur skulu gerðar í samráði við og með samþykki foreldra og 

óheimilt er að taka gjald fyrir slíkar athuganir. Greina skal foreldrum frá niðurstöðum 

slíkra athugana.  

Tillaga til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–2021 með áherslu á 

börn og barnafjölskyldur undirstrikar mikilvægi fræðslu og forvarna til handa 

fjölskyldum. Þar er einnig lagt til að þau börn, sem fá þjónustu frá mörgum aðilum, fái 

einstaklingsmiðaða þjónustuáætlun og málsstjóra, hvers hlutverk verði að samhæfa 

þjónustuna við viðkomandi barn. Hlutverk hans verði einnig að ganga úr skugga um að 

hagsmunir barnsins séu alltaf settir í forgang. Málsstjóri skal vera sá sem þekkir best til 

barnsins og fjölskyldu þess. Í þingsályktunartillögunni er lagt til að á heilsugæslustöðvum 

verði boðið upp á fleiri tegundir sérfræðiþjónustu en hefur tíðkast hingað til, eins og 



38 

 

 

félagsráðgjafa, næringarráðgjafa, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara og sálfræðinga. Markmiðið 

með þessari breytingu er að auka ráðgjöf við fjölskyldur og þjónustu við börn og 

fjölskyldur þeirra með áherslu á geðheilbrigði. Jafnframt verði aukið samstarf við félags- 

og frístundaþjónustu, barnavernd, leik, grunn- og framhaldsskóla. Einnig er lagt til að 

gerðar verði tillögur um snemmbæra fjölskylduráðgjöf og þjónustu sérfræðinga til að 

koma í veg fyrir erfiðleika hjá börnunum og fjölskyldum þeirra. Í þingsályktunartillögunni 

var einnig lagt til að gert yrði samræmt mat á börnum með sértækar raskanir og skoðað 

hvernig staðið er að mati og greiningu þeirra. Jafnframt að skilgreint verði við hvað skuli 

miðað þegar stuðningsþörf barnsins er metin, hversu lengi matið gildir og hvar ábyrgð á 

greiningu liggur. Við skipulag matsins skal gæta jafnræðis á milli einstaklinga, 

þjónustusvæða og skóla. Til þess að svo verði þurfi sveitarfélögin að gera áætlun um 

samþættingu og samstarf grunnþjónustu. Það er, í barnavernd, frístundaþjónustu, 

löggæslu, heilsugæslu, leik- og grunnskólum, og framhaldsskólum. Í þessu sambandi er 

markmiðið einnig að bæta þjónustu heilsugæslunnar með því að efla þverfaglegt 

samstarf fagaðila eins og félagsráðgjafa, sálfræðinga og sjúkraþjálfara. Einnig að 

heilsugæslustöðvarnar leggi meiri áherslu á ráðgjöf við fjölskyldur og á sálfélagslega 

þjónustu. Jafnframt að efla og bæta aðgengi allra að fjölskylduráðgjöf og 

sérfræðiþjónustu. Börn með sérþarfir eiga að fá þjónustu við hæfi. Í því sambandi skuli 

farið ofan í kjölinn á því skipulagi sem gildir við mat og greiningu á stuðningsþörf barna 

með fötlun og sértækar raskanir. Í kostnaðarmati þessa tillögu kemur fram að fimm 

milljónum skuli varið í að meta stöðuna í málaflokknum. Árið 2021, eða í lok tímabilsins, 

á að leggja aðrar fimm milljónir í að meta stefnuna og árangurinn af henni. Einnig er gert 

ráð fyrir einni milljón árlega til að fylgja framkvæmdinni eftir (Þingskjal 1502, 2015-

2016). 

2.4.4 Úrræði  

Í skýrslunni Tilmæli Ráðherranefndar Evrópuráðsins um réttindi barna og barnvæna 

félagsþjónustu við börn og fjölskyldur, er lagt til að komið verði á gæðastöðlum í 

félagsþjónustu. Útskýringin á gæðastöðlunum er eftirfarandi: 
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Allir aðilar sem veita börnum og fjölskyldum félagsþjónustu ættu að vera viðurkenndir 

og skráðir hjá þar til bærum yfirvöldum á grundvelli landslaga og reglna. Á grundvelli 

þessa ætti að innleiða skilvirkt eftirlits- og matskerfi. Það ætti að innihalda eftirfarandi: 

a. reglulegt innra mat á félagsþjónustu sem byggist á ströngum og gagnsæjum reglum og 

viðmiðum;  

b. óháð ytra mat sem felur í sér þátttöku barna og foreldra í matsferli félagsþjónustu þar 

sem niðurstöður eru gerðar opinberar;  

c. að tryggja að borgaralegt samfélag, sérstaklega samtök, stofnanir og opinberir aðilar 

sem hafa að markmiði að stuðla að og vernda réttindi barnsins, geti tekið fullan þátt í 

vöktunarferlinu. 

(Velferðarráðuneytið, 2015, bls. 13). 

Í rannsókn á mati foreldra á endurhæfingu barna, kom í ljós að það þarf að beita 

heildrænni nálgun til að mæta þörfum íslenskra fjölskyldna í dag. Stjórnvöld þurfi því að 

beita sér fyrir því að stofnanir geti komið til móts við þarfir fjölskyldunnar með aukinni 

samvinnu þjónustuaðila og skýrari stefnu. Sveigjanleiki er einnig mikilvægur í þessu 

sambandi svo ólíkar fjölskyldur fái þá þjónustu sem þær þarfnast. Þjónusta við fötluð 

börn og fjölskyldur þeirra ætti að byggjast á því að þau taki virkan þátt í samfélaginu og 

álíti að lífsgæði sín séu jafn mikil og annarra hópa samfélagsins (Sara Stefánsdóttir og 

Snæfríður Þóra Egilson, 2010). Samkvæmt skýrslu sem gerð var á samhæfðri þjónustu 

fyrir börn með alvarlegar geð- og þroskaraskanir, skortir samhæfingu og samstarf í 

þjónustunni. Það sé afar áríðandi að skoða þarfir barnsins í heildrænu samhengi og finna 

lausnir í samráði við fjölskyldu barnsins. Í þessu samhengi er viðeigandi meðferð mjög 

mikilvæg. Mælt er með snemmbærri þjónustu því hún dragi úr vandanum eða komi 

jafnvel í veg fyrir hann síðar á ævinni (Velferðarráðuneytið, 2013). Í skýrslu, sem fjallar 

um þróun fjölskyldumiðstöðva á Norðurlöndum, kom í ljós að þær henta mjög vel sem 

snemmbær úrræði. Þær eiga meðal annars að sinna heilsuvernd mæðra og barna og ná 

þannig til sem flestra fjölskyldna. Þær eiga líka að styðja og aðstoða fjölskyldur og fylgja 

þeim eftir. Áríðandi er að greina þarfir samfélagsins og laga starfsemi 

fjölskyldumiðstöðvanna að þeirri þjónustu sem fyrir er í sveitarfélaginu. Þær eiga að vera 

viðbót við norræna velferðarkerfið, bæta það og þróa. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt 

að fjölskyldumiðstöðvar skortir úrræði og áætlun um vinnu með fjölskyldum með 

sértækar þarfir. Ástæður þess eru einkum of lítið fjármagn og skortur á viðeigandi 

úrræðum (Nordens Välfärdscenter, 2012).  
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Í sumum dönskum leikskólum hefur verið tekið upp kerfisbundið eftirlit, fókusbörn, 

með öllum leikskólabörnum, allavega tvo daga í mánuði. Þessa daga er sérstök áhersla á 

viðkomandi börn. Tekið er tillit til áhugamála þeirra og kennarinn (d. pædagog) ákveður 

hvað það er sem þarf að leggja sérstaka áherslu á með börnunum þessa daga. Þannig er 

lögð áhersla á að hjálpa hverju barni í samræmi við möguleika þess og hefðbundin 

markmið stuðningskennara sem er að öll börn fái aðstoð frá fagmönnum í samræmi við 

bjargir þeirra og þroska. Einnig hefur verið lögð áhersla á að foreldrar barnanna fái 

ráðgjöf fagmanna og foreldrarnir geti stutt hverjir aðra í gegnum foreldranet (Indenrigs- 

og socialministeriet, 2009). 

Skimun fyrir þunglyndi, kvíða og áhrifum áfalla í efstu bekkjum grunnskólans hefur 

skilað góðum árangri þar sem hún hefur verið notuð. Til dæmis hefur greiningum barna í 

Breiðholti fækkað um helming eftir að þessi þjónusta hófst. Slík skimun mætti þó gjarnan 

vera fyrir yngri börn þar sem snemmtæk íhlutun er mikilvæg. Efla þarf grunnskólann sem 

vettvang fyrir forvarnir og snemmtæka íhlutun hjá öllum börnum. Þannig er hægt að 

koma í veg fyrir vandamál er tengjast hegðun og geðheilsu barnanna og fækka þeim sem 

hætta í námi eftir grunnskóla (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015). Verkefnið 

Heilsueflandi Breiðholt byggist á forvarnarstefnu Reykjavíkuborgar 2014-2019. Allir 

skólar í Breiðholti, frístundamiðstöðvar, frístunda- og æskulýðsfélög, geðheilsustöð, 

íþróttafélög, heilsugæslan, heimili fyrir fatlað fólk og þjónustumiðstöð Breiðholts, stuðla 

markvisst að fjölskylduvænu og heilsueflandi samfélagi. Þjónustumiðstöð Breiðholts á 

einnig að vinna markvisst með ýmsum úrræðum og verkefnum í því að styðja, vernda og 

viðhalda andlegri, líkamlegri, tilfinningalegri og félagslegri heilsu skjólstæðinga sinna. 

Einnig á þjónustumiðstöðin að styðja og hvetja foreldra til að taka virkan þátt í uppeldi 

barna sinna, meðal annars með því að fara á foreldranámskeið og hafa samstarf við 

heilsugæsluna (Forvarnarstefna Reykjavíkurborgar 2014-2019, 2015). 

2.5 Grá svæði 

Erfitt reyndist að finna skilgreiningu á gráum svæðum en Gyða Hjartardóttir, 

félagsþjónustufulltrúi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, skilgreinir grá svæði á 

eftirfarandi hátt: 
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Grá svæði, sem verða sífellt meira áberandi í velferðarþjónustunni, eru í raun skörun 

verksviða í þjónustu ríkis og sveitarfélaga við einstaklinga og fjölskyldur. Skörun 

verksviða, eða grá svæði, geta myndast á tvennan hátt. Um getur verið að ræða áhrif 

niðurskurðar og hagræðingar í ríkisrekstri, sem þýðir útgjaldaþrýsting á sömu eða 

sambærilegri þjónustu sem sveitarfélög veita. Hér eru ábyrgðarskil ljós að öllu eða mestu 

leyti. Einnig getur verið um að ræða óljós ábyrgðarskil í þjónustu á milli ríkis og 

sveitarfélaga. Það er að báðir aðilar bera ákveðna ábyrgð, sem er ekki skýr (G.H. 

munnleg heimild, 24. maí 2016). 

Samband íslenskra sveitarfélaga (2016) er með svipaða skilgreiningu, sem hljóðar 

svona: 

Þegar rætt er um „grá svæði“ er átt við að notendur tiltekinnar velferðarþjónustu fái 

lakari úrlausn sinna mála en efni standa til vegna óskýrrar verka- og ábyrgðarskiptingar 

þeirra aðila sem veita þjónustuna (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016-a, bls. 3).   

2.5.1 Íslensk börn á gráum svæðum 

Súsanna Reinholdt Sæbergsdóttir (2012), segir börn með vægari raskanir, sem samrýmast 

ekki einhverfurófsskilgreiningum, lendi á gráum svæðum og séu því ekki skilgreind sem 

fötluð börn. Því fá þessi börn mun minni þjónustu og lakari úrræði en þau þurfa. Þau eigi 

rétt á þjónustu en hafi til dæmis ekki rétt á ferðaþjónustu eins og fatlað fólk. Þessi börn 

geta oft ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna sérþarfa sinna og þurfa jafn mikið á 

ferðaþjónustunni að halda og fötluð börn. Rannsókn Erlu Daggar Kristjánsdóttur (2013), á 

foreldrum barna á gráa svæðinu, sem voru ekki með formlegar greiningar en þurftu 

stuðning í skóla, sýndi fram á að börn á gráa svæðinu fá ekki nægilegan stuðning og 

þjónustu í skólanum. Aðeins eitt barn af sjö í rannsókninni fékk hæfilegan stuðning. 

Foreldrunum fannst lítið fara fyrir einstaklingsmiðuðu námi innan grunnskólans. Fæstir 

grunnskólanna sem börnin gengu í fóru eftir þeim lögum og reglugerðum sem gilda hér á 

landi um stuðning við einstaklinginn sem á að auka þroska nemanda. Þetta má að 

miklum hluta rekja til mikils vinnuálags kennara, lítils samráðs við foreldra og einhæfra 

aðferða við kennslu. Einnig má kenna um skorti á fjármagni. Foreldrar allra barnanna sem 

tóku þátt í rannsókninni þurftu sjálfir að berjast fyrir hæfilegum stuðningi og þjónustu 

handa sínu barni. Foreldrarnir höfðu jafnframt miklar áhyggjur af afdrifum barna sinna í 

framtíðinni í ljósi þessa úrræðaleysis í skólunum. Stuðningurinn, sem börnin fengu í 

skólanum, virðist aðallega vera miðaður við meðalnemandann. Meirihluti viðmælenda í 
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rannsókninni taldi að ef barnið þeirra væri með greiningu, fengi það einstaklingsmiðaða 

og betri þjónustu. Sá stuðningur getur til dæmis falist í því að barnið fær að vinna 

verkefni við tónlist eða vera í minni hópum og fá þannig meiri athygli frá kennara og 

meiri stuðning við lestur og annað nám í bekknum. Önnur rannsókn var gerð á viðhorfum 

kennara til nemendahóps sem var á gráu svæði vegna þess að nemendurnir höfðu ekki 

fengið greiningu á fötlun sinni eða frávikum hjá fagaðilum utan skólans. Þessi hópur var 

yfirleitt við viðmiðunarmörk prófa og skimana sem eiga að mæla frávik og gekk oftast illa 

í náminu. Skoðað var hvernig til tókst með þennan nemendahóp. Kennararnir, sem tóku 

þátt í rannsókninni, álitu að þeir beindu mestu athyglinni að þeim sem verst stæðu og 

þeir nemendur sem væru á gráa svæðinu lentu á milli slökustu nemendanna og þeirra 

sem gengi betur. Kennararnir nefndu að ef hegðunar- og námserfiðleikar færu saman 

væri það oft erfitt við að eiga. Einnig fannst þeim nýbúar vera stór viðbót og þeir þyrftu 

mun meiri hjálp en kennarar gætu veitt þeim. Kennararnir álitu að þeir færu eftir 

stefnunni um einstaklingsmiðað nám en þótti erfitt að beita því í fjölmennum bekkjum 

þar sem getan væri misjöfn og hegðunarvandamál til staðar. Þeir reyndu að gera sitt 

besta en töldu sig aðeins geta krafsað í yfirborðið (Sigurborg Inga Sigurðardóttir, 2009). Í 

rannsókn, sem gerð var á þjónustu við einhverf börn á Austurlandi, kom í ljós að 

talmeinafræðing vantaði í landshlutanum. Hægt var að fá þjónustu iðju- og sjúkraþjálfara 

en sumir þurftu að leita í stærra sveitarfélag til þess. Viðmælendur í rannsókninni 

greindu jafnframt frá því að þjónusta grunnskólans væri góð og einnig starf 

félagsþjónustunnar (Jónína Lovísa Kristjánsdóttir, 2014).  

Anni G. Haugen (2012) telur að þrátt fyrir að mikilvægi samvinnu grunnskóla og 

barnaverndar sé tilgreint í lögum, þá komi ekki fram hvernig á að haga þessari samvinnu 

til hagsbóta fyrir barnið. Það er því mikilvægt að bæta samstarf þessara stofnana til að 

bæta hag barnsins og fjölskyldu þess. Þessar tvær stofnanir þurfa því að koma sér saman 

um hvernig best er að aðstoða börn sem barnaverndin þarf að hafa afskipti af. Fulltrúar 

sambands íslenskra sveitarfélaga telja áríðandi að við mótun stefnu í 

geðheilbrigðismálum sé hugað að málefnum barna og unglinga sem þurfa á sértækri 

þjónustu að halda. Koma þurfi í veg fyrir að þau lendi á gráum svæðum í opinberri 

þjónustu. Þá fái þau ekki þá þjónustu sem þau þurfi á að halda vegna vanda síns og þar af 
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leiðandi aukist vandi þeirra með tilheyrandi vanlíðan og slæmu gengi í skóla. Ástandið 

hafi einnig slæm áhrif á samnemendur þeirra (Karl Björnsson, 2015). 

2.5.2 Yfirlit yfir grá svæði 

Samkvæmt yfirliti Sambands íslenskra sveitarfélaga um grá svæði í verkaskiptingu milli 

ríkis og sveitarfélaga á sviði velferðarþjónustu, er umfjöllun um börn á gráum svæðum á 

fjórum síðum af 16. Fyrst eru nefnd börn á grunnskólaaldri sem þurfa þjónustu 

talmeinafræðings. Í öðru lagi börn í grunn- og leikskólum sem þarfnast sérfræðiþjónustu. 

Í þriðja lagi börn með fjölþættan vanda. Í fjórða lagi börn með ADHD greiningu. Í fimmta 

og síðasta lagi eru börn í grunnskólum sem vilja skrá sig í framhaldsskólaáfanga. Mest er 

fjallað um börn með fjölþættan vanda af öllu ofantöldu. Þar kemur fram að starfsmenn 

félagsþjónustu sveitarfélaganna álíta að Barnaverndarstofa sinni þessum börnum mun 

sjaldnar núna en þau gerðu áður. Þess í stað er sveitarfélögum bent á að finna sjálf 

úrræði fyrir hóp barna með fjölþættan vanda. Sambandið bendir á að börn á gráum 

svæðum eigi sama rétt og aðrir á að fá þjónustu í heilbrigðis- og barnaverndarkerfinu. 

Með því að synja þessum börnum um úrræði, hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð, 

göngum við þvert á alþjóðlegar skuldbindingar sem gilda hér á landi fyrir öll börn 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014-a). Starfsmenn framhaldsskóla hafa farið fram á 

að nemendur sem eru að klára 10. bekk, fari aftur í greiningu. Ástæðan er sú að 

háskólastigið krefst þess að greiningar séu ekki eldri en fimm ára. Í 34. grein 

grunnskólalaga kemur fram að þessar greiningar eru á ábyrgð framhaldsskólanna. 

Skólaþjónusta sveitarfélaganna á því ekki að sjá um þetta (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2016-a). Samband íslenskra sveitarfélaga (2015), segir það ekki lögbundna 

skyldu sveitarfélaga að veita langveikum börnum og börnum með ADHD þjónustu. Þó 

hafi verið gerðir samningar um samstarf ríkis og sveitarfélaga um aðgerðir í 

málaflokknum. Markmiðið er að minnka félagslega einangrun þessara barna. 

Fjárframlögin til þessara aðgerða hafi þó lækkað jafnt og þétt þótt sveitarfélögin hafi 

bent á að foreldrar barna með þessar raskanir treysti á þjónustuna sem þau hafi fengið. 

Sveitarfélögin geti hins vegar ekki bætt upp þann samdrátt sem orðið hefur í þessum 
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málaflokki. Ekki sé hægt að sættast á að sveitarfélögin eigi að taka við verkefnum þegar 

ríkið dregur sig út úr því samstarfi sem áður var.  

2.5.3 Fjölþættur vandi og geðraskanir 

Hópur barna með fjölþættan vanda og geðraskanir er fámennur eða um átta til 12 börn 

hverju sinni. Þau eiga við verulegar geð- og þroskaraskanir að stríða. Þessi börn og 

fjölskyldur þeirra þurfa á mikilli þverfaglegri þjónustu að halda, bæði frá ríki og 

sveitarfélögum. Í lok nóvember 2012 skipaði þáverandi velferðarráðherra starfshóp sem 

var ætlað að samhæfa þessa þjónustu. Tillögur hópsins litu dagsins ljós í nóvember 2013. 

Meginniðurstöður þeirra tillögu er að þjónustan falli undir þjónustu við fatlað fólks og 

félagsþjónustu sveitarfélaga þótt hún hafi ekki verið flutt til sveitarfélaganna þegar 

þjónusta við fatlaða færðist frá ríki til sveitarfélaga (Velferðarráðuneytið, 2013). Hjá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga telja menn einnig að börn með fjölþættan vanda séu 

hluti af hópi fatlaðs fólks sem fellur undir félagsþjónustu sveitarfélaganna. Jafnframt vilja 

sérfræðingar sambandsins að málaflokkurinn fái sérstaka fjárveitingu vegna þess að 

hópurinn hafi ekki verið fluttur með þegar þjónusta við fatlaða færðist frá ríki til 

sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014/12). Samkvæmt skýrslunni 

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga. Annað og þriðja þjónustustig, kemur fram 

að það vantar skýrari leiðsögn, betra skipulag og stefnu um þjónustu barna og unglinga. 

Vegna skorts á framansögðu, hefur ákveðinn hópur barna og unglinga ekki fengið nein 

úrræði á öðru stigi þar sem er ítarþjónusta og á þriðja þjónustustigi þar sem er 

sérþjónusta. Þar sem þjónustukerfið er samfellt er áríðandi að allir sem koma að 

þjónustunni séu sammála um markmiðin með henni, skipulag og leiðir. Ef stjórnvöld 

veita ekki nægilega leiðsögn, þarf samráðsvettvangur þjónustuaðila að vera fyrir hendi. 

Til að slíkur vettvangur skili árangri þarf að veita til samstarfsins tíma og fjármagni 

(Ríkisendurskoðun, 2015). Til þess að sveitarfélögin geti sinnt þjónustu við börn með 

alvarlegar þroska- og geðraskanir, er grundvallaratriði að ríkið taki tillit til mikils 

kostnaðar við þjónustuna. Þetta verður að hafa í huga þegar kostnaður sveitarfélaganna 

við þjónustu fatlaðs fólks er metinn (Velferðarráðuneytið, 2013). Í skýrslunni Staða 

barnaverndarmála á Íslandi, er stjórn velferðarráðuneytisins í málaflokknum gagnrýnd. 



45 

 

 

Því er haldið fram að ráðuneytið hafi ekki sinnt eftirliti og stefnumótun nægilega vel. 

Frumkvæði þeirra hefur einnig verið mjög lítið. Starfsmenn ráðuneytisins hafi treyst á 

Barnaverndarstofu sem stjórnar málaflokknum frá degi til dags. Stofan hafi einnig verið 

stefnumótandi og í forsvari fyrir málaflokkinn (Ríkisendurskoðun, 2015, maí). BUGL og 

GRR sinna ekki börnum með fjölþættan vanda sem skyldi. Ætlast er til að sveitarfélögin 

geri það án þess að fjármagn fylgi með frá ríkinu. Þannig er efast um að þessi tilhögun 

samræmist alþjóðleg lög sem gilda um börn og Alþingi hefur samþykkt og skrifað undir 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Þann 30. janúar 2015 sendi umboðsmaður 

barna velferðarráðueytinu bréf vegna skorts á úrræðum fyrir barn sem glímir við tví- eða 

fjölþættan vanda. Í bréfinu kemur fram að barnið hafði ekki getað dvalið heima hjá sér 

vegna þess að það hafi sýnt ofbeldisfulla hegðun gagnvart fjölskyldu sinni og þau treystu 

sér því ekki til að hafa barnið þar. BUGL og bráðamóttaka geðdeildar neituðu að taka við 

barninu og neyðarvistun Stuðla einnig. Ástæðan var sú að þau álitu að hann þyrfti að 

vera undir eftirliti lækna. Umboðsmaður barna telur þetta sýna vel það úrræðaleysi sem 

ríki í málum barna sem eiga við fjölþættan vanda að stríða og þurfa þjónustu frá 

heilbrigðis- og barnaverndarkerfi. Hann álítur enn fremur að brotið hafi verið á 

réttindum barnsins í þessu máli. Hann bendir á Barnasáttmálann og ákvæði í stjórnarskrá 

máli sínu til stuðnings (Umboðsmaður barna, 2015-a). Samband íslenskra sveitarfélaga 

(2015), segir í bréfi til velferðarnefndar Alþingis, í umsögn sinni um drög að 

geðheilbrigðisstefnu, að það séu vonbrigði að ekki sé komið inn á málefni barna með 

fjölþættan vanda í stefnunni, þrátt fyrir skýrslu starfshóps velferðarráðuneytisins frá 

nóvember 2013. Sambandið segir lítið hafa gerst í málefnum þessa hóps frá þeim tíma. 

Kostnaðurinn við að halda úti þjónustunni sé metinn á um 400 milljónir króna og 

áríðandi að það fáist botn í það hver eigi að bera ábyrgð á þjónustunni og fjármögnun 

hennar. Í Tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–2021 með áherslu 

á börn og barnafjölskyldur, er lögð mikil áhersla á að börn og fjölskyldur þeirra fái 

viðeigandi þjónustu. Einnig að tryggð verði þjónusta við börn á unglingsaldri með 

fjölþættan vanda. Í þessu frumvarpi er hafður að leiðarljósi samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins. Fjölskyldustefnan sem kemur fram í frumvarpinu 
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endurspeglar þau réttindi sem koma fram í Barnasáttmálanum (Þingskjal 1502, 2015-

2016). 

2.5.4 Rannsókn á börnum á gráum svæðum 

Þessi kafli segir frá danskri rannsókn á börnum á gráum svæðum sem var framkvæmd í 

september 2009. Í rannsókninni var skoðuð afstaða starfsfólks danskra leikskóla, 

frístundaheimila og vöggustofa til barnanna. Börn á gráu svæði eru skilgreind sem börn 

sem fá ekki neinn stuðning (d. ressourcer). Almennt er álitið að börn með sértækar þarfir 

græði á því að umgangast önnur börn sem þurfa ekki sértæka aðstoð og öfugt. 

Starfsmenn flestra stofnananna álíta þó að börnum, sem eru andlega fötluð, líði betur í 

sértækum úrræðum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að starfsfólk 37% af stofnunum 

með börn á forskólaaldri og starfsfólk 56% stofnana með börn á grunnskólaaldri, álitu að 

börn með sértækar þarfir, sérstaklega þau sem eru með andlega erfiðleika, væru betur 

komin í sérhæfðum úrræðum en hjá þeim í almennum úrræðum. Í ljós kom að af þeim 

börnum sem starfsfólk stofnananna töldu að þyrftu stuðning, fengu 36% barna með 

sérþarfir á forskólaaldri og 48% barna með sérþarfir á grunnskólaaldri ekki þjónustu við 

hæfi. Flestir þeirra sem tóku þátt í rannsókninni sögðu að skortur á stuðningi hefði bæði 

neikvæð áhrif á börn með sértækar þarfir og á önnur börn. Um 71% af 

forskólastofnunum og 73% af grunnskólastofnunum sögðu það ekki skýrt hvaða börnum 

með sérþarfir þau eiga að taka á móti. Svörin geta bent til þess að innan stofnananna séu 

fæst barnanna með sömu sérþarfir. Í frístundastarfi er algengt að börn í sérbekkjum í 

skólunum séu saman í sérstökum klúbbum, án tillits til hverjar sérþarfir þeirra eru. Álit 

starfsmanna 51% forskólastofnananna og 46% grunnskólastofnananna var að börnum 

með andleg vandkvæði myndi líða betur í sérhæfðu úrræði. Einnig kom fram að 

starfsmenn 85% stofnana fyrir forskólabörn og starfsfólk 77% stofnana fyrir 

grunnskólabörn taldi sig ekki hafa nægilegan stuðning til að vinna með börnum með 

sértækar þarfir. Þess vegna geti stofnanirnar ekki sinnt þeim börnum nægilega vel. 

Ástæða þess að stuðninginn skortir var að stofnanirnar höfðu ekki beðið um hann. Þá 

höfðu þarfir barnanna ekki verið greindar. Ein af niðurstöðunum var að stofnanirnar 

báðu ekki um meiri stuðning vegna þess að reynslan hafi sýnt að hann fékkst ekki þrátt 
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fyrir umsóknir þar að lútandi. Innan meirihluta stofnananna sem tóku þátt í rannsókninni 

virtist ríkja mjög jákvætt viðhorf gagnvart því að aðstoða börn með sértækar þarfir. Þetta 

á sérstaklega við börn sem búa við félagslega erfiðleika og líkamlega fötlun. Innan 85% af 

forskólastofnana og 88% grunnskólastofnana töldu þátttakendur að flest börn með 

sértæka erfiðleika gætu tekið þátt í starfi stofnananna með hæfilegum stuðningi. Einnig 

kom fram hjá níu af tíu stofnunum að börn með sértækar þarfir vildu vera með börnum 

með almennar þarfir og nálægt átta af tíu stofnunum að börn með almennar þarfir vildu 

vera með börnum með sértækar þarfir (BUPL, 2010).  

2.6 Þjónustuaðilar barna með sérþarfir 

Í lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, kemur fram að allir sjúklingar eiga rétt á sömu 

heilbrigðisþjónustu sem á að taka mið af líðan þeirra og horfum hverju sinni og bestu 

þekkingu sem kostur er á. Sjúklingar eiga einnig rétt á að samfella sé í þjónustunni og að 

samstarf sé á milli þeirra starfsmanna og stofnana sem sinna þjónustunni. Í 27. gr. 

laganna er kveðið á um að allt eigi að gera sem mögulegt er til að veikt barn þroskist og 

njóti lífsgæða er hæfi „...aldri þeirra, þroska og ástandi.“ 

Þeir sem veita börnum með sérþarfir þjónustu, eru á vegum ríkisins, sveitarfélaga og 

frjálsra félagasamtaka. Þau starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um starfsemi sína. 

Undanskilin eru þó frjáls félagasamtök. Ástæðan er sú að engin lög eru til um starfsemi 

þeirra. Í þessum kafla verður fjallað um þessa aðila og stofnanir. Einnig verður varpað 

ljósi á nýja stofnun sem stendur til að stofna á vegum barnaverndar og félagsþjónustu.  

2.6.1 Ríkisstofnanir 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002, skal Barnaverndarstofa hafa eftirlit með 

barnavernd hér á landi. Hún á einnig að efla og samhæfa starf í barnavernd á landsvísu 

og stjórna daglegu starfi barnaverndar. Aðalhlutverk hennar er ráðgjöf og leiðbeiningar 

til barnaverndarnefnda um vernd fjölskyldna. Einnig á Barnaverndarstofa að finna lausn 

á barnaverndarmálum og líta eftir barnaverndarnefndum. Stofan á einnig að fræða og 

upplýsa almenning um barnavernd með því að gefa út fræðsluefni. Ráðherra skipar 

forstjóra hennar.   
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Barnahús er stofnun sem er rekin af Barnaverndarstofu og á að sjá 

barnaverndarnefndum, börnum, foreldrum og öllum þeim sem koma að málefnum 

barna aðstoð og ráðgjöf um meðferð og lausn kynferðisbrotamála. Starfsmenn 

Barnahúss taka ábyrgð á úrlausn og meðferð í kynferðisbrotamálum barna 

(Barnaverndarstofa, 2006). 

Í lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003, kemur fram að GRR eigi 

að veita fötluðum börnum, aðstandendum þeirra og þjónustuaðilum ráðgjöf, greiningu 

og úrræði ásamt því að miðla fræðilegri þekkingu á sviðinu. Áður en börnum er vísað 

þangað skal fara fram frumgreining. Hún er unnin af sérfræðiþjónustu grunnskóla, 

barnadeildum sjúkrahúsa, sérfræðingum og fleira fagfólki.  

BUGL tilheyrir Landspítalanum og sinnir börnum af öllu landinu. Þar er veitt 

sérfræðiþjónusta og tekið á móti börnum sem eiga við alvarleg geðræn vandamál að 

stríða. Einnig veitir deildin foreldrum og fagaðilum fræðslu um geðræn vandkvæði 

(Landspítali, e.d.).  

Umboðsmaður barna starfar samkvæmt lögum um umboðsmann barna nr. 83/1994. 

Í lögunum kemur fram að hlutverk hans er að gæta hagsmuna barna, réttinda þeirra og 

þarfa og stuðla að úrbótum í málum barna á Íslandi. Ráðherra ræður umboðsmann 

barna til fimm ára í senn.  

2.6.2 Félagsþjónusta sveitarfélaganna  

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, með síðari breytingum, kemur fram 

að málefni barna og unglinga falla undir verksvið sveitarfélaganna. Eitt af markmiðum 

laganna er að stuðla að bættum þroska barna og ungmenna. Félagsþjónusta hvers 

sveitarfélags fyrir sig á að skipuleggja þjónustuna. Einnig á félagsþjónusta 

sveitarfélaganna að aðstoða íbúa við að lifa eins eðlilegu lífi og mögulegt er, virða rétt 

einstaklingsins til sjálfsákvörðunar og styrkja hann til sjálfshjálpar. Ráðuneytið hefur 

eftirlit með þjónustu sveitarfélaganna en sveitarfélagið ber ábyrgð á félagsþjónustunni 

sjálfri. Markmiðið með aðstoðinni á vegum sveitarfélagsins er að leysa úr vanda íbúanna 

og hjálpa þeim við að leysa sín mál. Í hverju sveitarfélagi á að vera forvarnarstarf fyrir 

unglinga sem beinir athafnaþörf þeirra inn á hollar brautir. Starfsmenn félagsþjónustu 
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sveitarfélaga sjá um framkvæmd félagsþjónustu undir stjórn félagsmálanefndar. 

Félagsmálanefndir eiga að gæta velferðar og hagsmuna barna og unglinga og sjá til þess 

að þau njóti uppvaxtarskilyrða sem stuðla að þroska þeirra. Sveitarfélög eiga einnig að 

sjá um rekstur og uppbyggingu leikskóla.  

2.6.3 Frjáls félagasamtök 

Engin heildarlöggjöf er til um frjáls félagasamtök sem fyrr segir. Þau falla þó undir það 

sem telst til þriðja geirans. Þar er átt við starfsemi á milli ríkisins og einkageirans (Félags- 

og tryggingamálaráðuneyti, 2010). Í frumvarpi til laga um félagasamtök til almannaheilla, 

sett fram á Alþingi 2015-2016, er lagt til að þau félög séu stofnuð til að efla ákveðin 

verkefni til styrktar almannaheill en ekki í gróðaskyni. Lagt er til að 1. gr. laganna hljóði 

svona: 

Lög þessi taka til félagasamtaka til almannaheilla.  

Þegar rætt er um félag í lögum þessum er átt við félagasamtök til almannaheilla.  

Lög þessi gilda um félög sem eru stofnuð eða starfrækt samkvæmt samþykktum sínum 

til eflingar ákveðnum skýrt afmörkuðum málefnum til almannaheilla en er ekki komið á 

fót í ágóðaskyni fyrir þátttakendur. Lögin taka ekki til félags sem stofnað er til með 

lögum frá Alþingi nema svo sé tekið fram í samþykktum þess.  

Lögin gilda ekki um félög sem samkvæmt samþykktum sínum krefjast almennrar 

hlýðniskyldu af þátttakendum. (Þingskjal 1323).  

Sem dæmi um frjáls félagasamtök sem starfa í þágu barna á Íslandi er Barnaheill 

(Save the Children) á Íslandi en þau voru stofnuð árið 1989. Þau eru hluti af Save the 

Children International en þrjátíu félög á landsvísu standa að þeim samtökum og starfa í  

meira en 120 löndum. Save the Children voru stofnuð árið 1919 í Bretlandi. 

Mannréttindi barna eru viðfangsefni félagasamtakanna bæði á innlendum og erlendum 

vettvangi. Þau eru málsvari barna, stunda fræðslu og veita neyðaraðstoð. Íslensku 

samtökin hafa frá byrjun lagt mikla áherslu á starf á Íslandi. Samtökin leggja mikla 

áherslu á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í starfi sínu (Barnaheill, e.d.).  

2.6.4 Ný stjórnsýslustofnun á sviði félagsþjónustu og barnaverndar 

Árið 2014 var stofnuð nefnd sem átti að endurskipuleggja stjórnsýslu barnaverndar og 

félagsþjónustu. Áæltað er að koma á laggirnar stjórnsýslustofnun sem á meðal annars að 

sjá um upplýsingaöflun í félagsþjónustu og barnavernd og ýmis verkefni innan 
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stjórnsýslunnar. Markmiðið með þessari nýju stjórnsýslustofnun er meðal annars að 

aðskilja stjórnsýslu annars vegar og þjónustu hins vegar. Ef af þessari stofnun verður, 

leggst Barnaverndarstofa af í þeirri  mynd sem hún er í dag. Ríkisendurskoðun gagnrýnir 

að fulltrúar stofunnar hafi ekki verið hafðir með í ráðum á öllum stigum málsins. 

Ástæðan sé sú að ef þessi stofnun verður að veruleika verða veigamiklar breytingar á 

barnaverndarkerfinu (Ríkisendurskoðun, 2015, maí). Í umsögn Sambands íslenskra 

sveitarfélaga, dagsett 7. nóvember 2014, vegna frumvarps til laga um úrskurðarnefnd 

velferðarmála, kemur fram að þeir geri athugasemd við að sett verði á laggirnar ný 

stjórnsýslustofnun á sviði barnaverndar og félagsþjónustu. Nauðsynlegt sé að þessi nýja 

stofnun sjái aðallega um að meta gæði og þjónustu og ráðuneytið sjái um 

stjórnsýslueftirlit (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). 



51 

 

 

3 Aðferð og framkvæmd  

Kafli þessi greinir frá rannsóknarspurningum, markmiði og framkvæmd rannsóknarinnar 

sem þessi ritgerð fjallar um. Jafnframt verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem 

notuð var, gæðum hennar, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Í lok kaflans verður fjallað um 

siðferðisleg álitamál og styrkleika og veikleika rannsóknarinnar.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn er að lýsa þjónustu á gráum svæðum við börn sem 

þurfa á sértækri aðstoð að halda. Einnig hvort, og ef svo er hvernig, hagræðing ríkisins 

hefur haft áhrif á þessa þjónustu. Jafnframt hvernig samstarf ríkis og sveitarfélaga er um 

þennan málaflokk. Enn fremur verður skoðað hvort eða hvernig úrbóta sé þörf á 

þjónustu við börn með sértækar raskanir. Beitt var eigindlegum rannsóknaraðferðum í 

rannsókninni. Tilgangurinn með verkefninu er að lýsa aðstæðum barna með sértækar 

raskanir hér á landi og hvort þau verði fyrir áhrifum af skörun ábyrgðarsviða eða lendi á 

gráum svæðum. Einnig er verkefninu ætlað að varpa ljósi á hvort og þá hvaða úrbóta er 

þörf í þjónustu við þessi börn og fjölskyldur þeirra. Ennfremur verður skoðað hvernig  

best sé að standa að þeim úrbótum. Í því skyni verður leitað svara við eftirfarandi 

spurningum:  

Meginrannsóknarspurningar: 

 Hvernig er þjónustan við börn hér á landi, sem þurfa á sértækri aðstoð að 

halda?  

 Er þjónustan við börn hér á landi, sem þurfa á sértækri aðstoð að halda, í 

samræmi við Barnasáttmálann? 

Undirspurningar:  

 Eru grá svæði í þjónustu við börn hér á landi sem þurfa á sértækri aðstoð að 

halda?  
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 Hvernig er samstarfi ríkis og sveitarfélaga háttað þegar kemur að þjónustu 

þeirra við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda?  

 Hefur hagræðing ríkisins haft áhrif á þá þjónustu sem veitt er þeim börnum 

sem þurfa á sértækri aðstoð að halda. Ef já, þá hvernig? 

 Er úrbóta þörf í þjónustu við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda? Ef já, 

þá hvaða? 

Rannsóknin byggist á viðtölum við átta aðila, fulltrúa félagsþjónustu, frjálsra 

félagasamtaka og stofnana ríkisins, sem allar sinna börnum.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsóknini var notast við eigindlega aðferðafræði sem fyrr segir. Eigindleg 

aðferðafræði hentar vel þegar rannsaka á félagsleg fyrirbæri og það, hvernig viðhorf 

manna breytast með tímanum. Rannsakendur, sem nota eigindlegar aðferðir, kanna 

sjaldnast ákveðnar tilgátur. Þess í stað skoða þeir það sem gerist í núinu, draga almennar 

ályktanir af því og leggja til frekari rannsóknir á viðfangsefninu, byggt á niðurstöðum 

rannsóknar sinnar. Ein af kostum þessarar rannsóknaraðferðar er að með henni er hægt 

að kanna margar hliðar á viðfangsefninu og rannsakandinn getur dýpkað skilning sinn á 

því. Aðrir kostir eru einnig sveigjanleiki rannsóknanna. Auðvelt er að breyta 

rannsóknarsniðinu og þær eru einnig ódýrar í framkvæmd (Rubin og Babbie, 2011). 

Eigindlegar rannsóknir eiga að leiða í ljós hvað gerðist, af hverju og hvernig (Padgett, 

2008). Í þessari rannsókn er rannsóknarefnið þjónusta við börn og breytingar á henni. 

Eigindleg aðferðafræði varð fyrir valinu því hún var talin henta best í þeim tilgangi.  

3.3 Viðtöl 

Eigindleg viðtöl byggjast á samskiptum milli spyrjanda og svaranda. Spyrjandi notar 

viðtalsvísi með spurningum sem þarf að spyrja í ákveðinni röð með fyrir fram ákveðnu 

orðalagi. Ætlast er til að svör viðmælandans séu meginefni viðtalsins og æskilegt er að 

spyrjandinn noti ekki nema um 5% af viðtalstímanum. Gefa þarf svarendum þann tíma 

sem þeir þurfa til að segja frá skoðunum sínum og svara spurningum með sínum eigin 
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orðum (Rubin og Babbie, 2011). Í viðtölunum þarf spyrjandi jafnframt að hlusta vel og 

sýna samhygð, hlýju og virðingu fyrir þátttakendum. Andlitssvip og raddblæ er mikilvægt 

að hafa í huga. Óyrt tjáning getur jafnvel haft meira vægi en hið talaða orð (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í viðtölum þarf rannsakandi að gæta trúnaðar 

og einnig sýna þagmælsku og varkárni. Úrvinnslu gagna þarf einnig að haga þannig að 

erfitt sé að geta sér til um hver viðmælandinn er (Sigurður Kristinsson, 2013). 

3.4 Gæði rannsóknar 

Þegar mæla á gæði rannsóknar þarf að huga að nokkrum atriðum. Skoða þarf hvort 

niðurstöðurnar byggist á gögnunum og hvernig minnst var á mögulega huglægni í 

rannsókninni. Einnig hvort ákvarðanir um úrtak og rannsókn hafi verið sanngjarnar og 

rökréttar. Jafnframt þarf að líta til þess hversu kerfisbundin og vel unnin (e. auditable) 

rannsóknin er og hvort túlkanir rannsakandans séu sterkar og sýni innsæi (Padgett, 

2008).  

Gæði rannsóknar af þessu tagi eru einnig metin út frá réttmæti (e. validity) og 

áreiðanleika (e. reliability). Talað er um þrenns konar réttmæti. Í fyrsta lagi réttmæti 

hugsmíðar (e. construct validity), þá innra réttmæti (e. internal validity) og loks ytra 

réttmæti (e. external validity). Réttmæti hugsmíðar vísar til þess hversu vel hefur tekist 

að mæla það sem á að mæla með því að nota lesefnið og fá aðstoð sérfræðinga (Hart, 

2005). Innra réttmæti snýst um það hversu gott rannsóknarsniðið er og hversu vel hefur 

tekist að útiloka þá þætti sem gætu haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Ytra 

réttmæti snýr að því hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar yfir á 

stærra þýði (Hart, 2005; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

3.5 Gagnasöfnun 

Þátttakendur voru valdir með markvissu tilgangsúrtaki í samráði við Samband íslenskra 

sveitarfélaga og sérstaklega Gyðu Hjartardóttur, félagsþjónustufulltrúa hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga. Gyða er tengill höfundar á þeirri stofnun. Þá var einnig haft 

samráð við Unni V. Ingólfsdóttur, leiðbeinanda. Hugsanlegir þátttakendur fengu því næst 

tölvupóst með kynningarbréfi um rannsóknina þar sem þeir voru beðnir um viðtal. Flestir 

svöruðu strax og gáfu vilyrði fyrir þátttöku. Einungis þurfti að hafa samband við tvo 
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símleiðis til að ítreka beiðnina um viðtal. Ein frjáls félagasamtök höfnuðu þátttöku vegna 

anna. Þá var haft samband við önnur félagasamtök af svipuðum toga í samráði við 

leiðbeinanda. Viðtölin voru tekin í september 2016 og voru flest um 30-50 mínútur að 

lengd. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsvísi með ellefu spurningum sem unnar voru í 

samráði við tengil rannsakanda hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og leiðbeinanda. 

Tekin voru átta viðtöl. Í tveimur viðtölum voru tveir viðmælendur að ósk þeirra. Báðir 

voru starfsmenn hjá stofnuninni og því eru svör þeirra ekki aðgreind í umfjöllun um 

viðtölin. Í hinum sex viðtölunum var einn viðmælandi. Fjögur viðtöl voru við yfirmenn hjá 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Tveir þeirra voru á höfuðborgarsvæðinu og tveir voru í 

sveitarfélögum í næsta nágrenni Reykjavíkur. Þrjú viðtalanna voru við starfsmenn frjálsra 

félagasamtaka. Eitt viðtal var tekið við starfsmann hjá ríkisstofnun, hverrar 

skjólstæðingar eru eingöngu börn. Talað var við alla viðmælendur á vinnustað þeirra. Hér 

var því notað tilgangsúrtak sem byggist á því að tekin eru viðtöl og aflað upplýsinga hjá 

þeim sem talið er að hafi mestu þekkinguna á rannsóknarefninu (Rubin og Babbie, 2011). 

Jafnframt voru notaðar fræðilegar heimildir um viðfangsefnið eins og rannsóknir, 

skýrslur, bækur og greinar. Söguleg gögn voru einnig athuguð, sérstaklega varðandi 

breytingu á þjónustunni.  

3.6 Skráning og úrvinnsla gagna 

Samkvæmt Padgett (2008), er góður undirbúningur viðtala mjög mikilvægur. Einnig þarf 

að taka upp viðtalið svo rannsakandinn þurfi ekki að skrifa allt niður á staðnum sem 

kemur fram í viðtalinu. Viðtalið þarf síðan að skrifa niður, frá orði til orðs, með eyðum og 

tjáningu án orða eins og andvörpum og hlátri. Þess vegna er mikilvægt að rannsakandinn 

skrái niður hjá sér athugasemdir um viðtalið á meðan á því stendur. Rubin og Babbie 

(2011), segja upptökuna nauðsynlega svo rannsakendur geti einbeitt sér að 

þátttakendum og brugðist við því sem þeir segja og fylgt eftir mikilvægum vísbendingum.  

Þessi aðferð var notuð í þessari rannsókn. Rannsakandinn skráði niður athugasemdir 

sínar á meðan á viðtölunum stóð. Þau voru tekin upp og síðan afrituð frá orði til orðs 

með óyrtri tjáningu samdægurs eða daginn eftir.  
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Hugmyndir Cresswell (2014), voru notaðar við úrvinnslu gagna í rannsókninni. Hann 

skiptir úrvinnslunni í sex þrep sem eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi að gera gögnin tilbúin fyrir 

greiningu. Í öðru lagi að lesa öll gögn yfir til að átta sig á innihaldi þeirra. Í þriðja lagi að 

flokka efnið með kóðun og búa til flokka sem innihalda svipað efni. Í fjórða lagi að nota 

kóðunarferlið til að lýsa aðstæðum, þátttakendum í rannsókninni og í þeim tilgangi að 

finna þemu sem verða notuð við greininguna og eru aðalniðurstaða rannsóknarinnar. Í 

fimmta lagi að skipuleggja hvernig greint verður frá niðurstöðunum, eins og að ákveða 

að vitna í viðtölin um það sem er einkennandi fyrir hluta af rannsókninni. Í sjötta og 

síðasta lagi að draga ályktanir af gögnunum og því sem má læra af þeim.  

Í staðinn fyrir nöfn viðmælenda eru þeir nefndir eftir starfi viðkomandi til að ekki sé 

hægt að átta sig á hverjir þeir eru. Þetta er einnig gert til að auðveldara sé að sjá 

mögulegan mun á svörum þeirra sem tilheyra félagsþjónustunni, frjálsum 

félagasamtökum og ríkinu. Í inngangi að niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar verður 

gerð grein fyrir hvernig viðmælendur eru aðgreindir.  

3.7 Siðferðisleg álitamál 

Fjórar höfuðreglur er að finna í siðareglum um vísindarannsóknir. Skaðleysi, velgjörðir, 

réttlæti og virðingu. Það er matsatriði hvaða regla er mikilvægust en skaðleysisreglan er 

þó oftast talin fremri hinum reglunum. Sjálfræðisreglan hefur einnig orðið sífellt 

algengari síðustu áratugi. Samkvæmt henni þarf að fá upplýst og óþvingað samþykki 

þeirra sem taka þátt í rannsókninni. Þátttakendurnir þurfa að vita nákvæmlega hvað á að 

rannsaka, hvernig og hver rannsakandinn er. Þátttakendurnir þurfa að fá upplýsingar um 

að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem þeir vilja. Þátttakendur þurfa að fá bréf sem 

inniheldur öll þessi atriði sem þeir skrifa svo undir. Samkvæmt skaðleysisreglunni skal 

forðast að valda þátttakendum í rannsókninni skaða. Velgjörðareglan segir til um það að 

láta eins gott af sér leiða og hægt er án mikils fórnarkostnaðar. Réttlætisreglan segir til 

um að það þurfi að dreifa byrðum og gæðum á sanngjarnan hátt. Þeir sem eru veikir fyrir 

eigi ekki að verða fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). Þessar fjórar reglur verða 

hafðar í huga við vinnslu ritgerðarinnar. Allir þátttakendurnir í rannsókninni fengu ítarlegt 
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kynningarbréf um rannsóknina í tölvupósti, þar sem öll nauðsynleg atriði er viðkoma 

rannsókninni koma fram og skrifuðu undir upplýst samþykki.  

Siðareglur Háskóla Íslands kveða á um sambærileg atriði. Auk þess er talað um 

rannsóknarfrelsi í grein 2.1.5 þar sem eftirfarandi stendur:  

2.1.5 Kennarar, sérfræðingar og nemendur forðast að hagsmunatengsl hefti 

rannsóknafrelsi og hamli viðurkenndum fræðilegum vinnubrögðum. Þeir upplýsa um þau 

hagsmunatengsl sem til staðar eru (Háskóli Íslands, 2003). 

Í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa er einnig lögð áhersla á sambærileg atriði og 

minnst var á hér að ofan. Markmið þeirra er að „...vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti.“ (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). 

Eins og fram kom í kaflanum um val á viðfangsefni, hefur rannsakandi fengið styrk 

frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til að skrifa ritgerðina. Undirrituð mun gera sitt 

besta til að forðast að þau hagsmunatengsl standi í vegi fyrir fræðilegri vinnslu 

ritgerðarinnar og rannsóknarfrelsi.  

Samkvæmt reglum Persónuverndar þarf ekki að fá leyfi fyrir rannsókn sem 

inniheldur ekki persónuupplýsingar um viðkomandi eða einkamál. Slíkar rannsóknir þarf 

einungis að tilkynna (Persónuvernd, e.d.). Í rannsókninni var persónuleg reynsla 

einstaklinga ekki skoðuð heldur heldur er viðhorf og álit starfsmanna sveitarfélaga 

kannað. Því var rannsóknin einungis tilkynnt til Persónuverndar.  

3.8 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Padgett (2008), segir takmarkanir á trúverðugleika eigindlegra rannsókna tengjast 

þremur þáttum. Viðbrögðum, hlutdrægni rannsakandans og svaranda. Viðbrögð (e. 

reactivity) vísar til truflandi áhrifa rannsakandans á viðhorf og hegðun svaranda. Nándin í 

eigindlegum rannsóknum gerir þetta að varanlegum áhyggjuþætti. Huglægni (e. 

subjectivity) rannsakanda snýst um að hann hefur ákveðnar væntingar og persónulega 

skoðun á því sem hann er að rannsaka. Huglægni þátttakanda fjallar um að hann getur 

leynt rannsakandann einhverju og jafnvel sagt honum ósatt til að halda trúnað um 

einkamál eða halda einhverjum sannleika, sem hann telur óæskilegan, leyndum.  
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Takmarkanir eigindlegra aðferða eru að þær gefa sjaldan tölfræðilegar staðreyndir 

um stórt þýði. Rannsóknarsniðið er mjög persónulegt og vegna dýptarinnar sem það 

veitir, getur reynst erfitt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar (Rubin og Babbie, 

2011).  

Veikleiki rannsóknarinnar er að einungis voru tekin átta viðtöl og því er ekki hægt að 

alhæfa niðurstöður þeirra yfir á stærra þýði.  

Samþætting (e. triangulation) er notuð til að auka réttmæti rannsókna. Í henni felst 

að notuð er fleiri en ein leið í rannsóknum. Sömuleiðis er notuð fleiri en ein kenning til 

að túlka gagnasafnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í rannsókninni verður þessi háttur 

hafður á, þar sem notaðar verða bæði stefnurekskenningar og kerfiskenningar til að 

greina gögnin.  
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4 Niðurstöður viðtalsrannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar og meginþemu 

hennar. Sem fyrr segir voru tekin átta viðtöl við aðila sem vinna hjá félagsþjónustu, 

frjálsum félagasamtökum og ríkinu. Allir viðmælendur koma að málum barna í starfi sínu. 

Fjórir viðmælendur eru yfirmenn hjá félagsþjónustunni, þar af tveir á 

höfuðborgarsvæðinu og tveir utan höfuðborgarsvæðisins. Þrír viðmælendur starfa hjá 

frjálsum félagasamtökum og einn hjá ríkinu. Viðmælendur fengu nafn eftir starfi sínu til 

að ekki sé hægt að átta sig á hverjir þeir eru og einnig til að auðveldara sé að sjá hvort 

munur sé á svörum þeirra sem tilheyra félagsþjónustunni, frjálsum félagasamtökum og 

ríkinu. Viðmælendur heita því félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins (1), félagsþjónusta 

höfuðborgarsvæðisins (2), félagsþjónusta utan höfuðborgarsvæðisins (1), félagsþjónusta 

utan höfuðborgarsvæðisins (2), frjáls félagasamtök (1), frjáls félagasamtök (2), frjáls 

félagasamtök (3) og ríki. Viðtölin voru átta í allt en í tveimur viðtölum var tekið viðtal við 

tvo samtímis, að ósk þess sem taka átti viðtalið við. Hjá félagsþjónustu 

höfuðborgarsvæðisins (2) var rætt við tvær konur og hjá frjálsum félagasamtökum (1) við 

karl og konu. Báðir viðmælendur voru starfsmenn hjá stofnuninni og því eru svör þeirra 

ekki aðgreind í umfjöllun viðtalanna. Hjá félagsþjónustu höfuðborgarsvæðisins (1) var 

viðmælandinn karl. Félagsþjónusta utan höfuðborgarsvæðisins (1) var kona, 

félagsþjónusta utan höfuðborgarins (2) var karl. Viðmælandi ríkis var karl, viðmælandi 

frjálsra félagasamtaka (2) og (3) voru báðir konur. Viðmælendur voru því þrír karlar og 

sjö konur. Öll viðtölin voru tekin í september 2016 og áttu sér stað á vinnustað 

viðmælenda. Viðtölin voru flest 30-50 mínútur að lengd.  

Í viðtalsvísinum voru ellefu spurningar um þjónustu við börn með sértækar þarfir. 

Fjórar spurningar snerust um þjónustuna almennt, ein spurning um stefnuna um skóla 

án aðgreiningar, ein spurning um hagræðingu ríkisins, ein spurning um grá svæði, ein 

spurning um Barnasáttmálann og þrjár um samstarf og samskipti. Viðtalsvísinn má sjá í 

heild sinni í fylgiskjölum aftast í ritgerðinni. Svör viðmælendanna við spurningunum voru 

því öll flokkuð í þemu undir meginþemanu „Þjónustu“. Undirþemun voru þessi: 
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 Heildrænna kerfi 

 Búseta 

 Hagræðing 

 Snemmtæk íhlutun og forvarnir 

 Skóli án aðgreiningar 

 Biðlistar eftir greiningum 

 Grá svæði 

 Barnasáttmálinn 

 Úrræði 

4.1 Þjónusta  

Eins og kom fram hér á undan, snerust allar spurningar í viðtalsvísinum um þjónustu við 

börn með sértækar raskanir. Þjónusta við börn er einnig meginviðfangsefni þessarar 

ritgerðar svo það er vel við hæfi að hún sé meginþemað. Undirþemun voru níu og er 

þeim lýst nánar í hverjum kafla fyrir sig.  

4.1.1 Heildrænna kerfi 

Hér er vísað til þess að samráð og skilgreiningar vantar í þjónustuna til að hún verði 

heildrænni og þjóni betur börnum með sértækar raskanir. Þetta kom fram í svörum 

viðmælenda við flestum spurningunum og var því gert að þema. Þegar viðmælendur 

voru spurðir um samstarf sitt við aðra aðila sem sjá um þjónustu við börn þá sögðust 

flestir álíta það gott en það vantaði samt meiri samvinnu og samþættingu á þjónustunni í 

heild sinni. Sérstaklega átti þetta við um samskipti milli ríkis og sveitarfélaga. Kerfið væri 

ekki nógu heildstætt. Báðir starfsmenn félagsþjónustunnar utan höfuðborgarsvæðisins 

sögðu þó samskipti sín við BUGL ekki alltaf hafa verið góð. Öllum viðmælendum nema 

einum fannst samstarfið á milli grunn- og leikskóla gott. Allir viðmælendurnir sögðu að 
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skilgreiningarleysi ríkti í þjónustunni og það þyrfti að laga með betri skipulagningu og 

skýrara verklagi. Af þessum sökum fá þau börn sem þurfa á sértækri þjónustu að halda 

enga þjónustu og enginn virðist bera ábyrgð á að veita þjónustuna. Einn viðmælandi lagði 

auk þess áherslu á að það þyrfti að nýta betur þá fjármuni sem settir eru í þjónustuna 

eins og kemur fram í neðangreindu svari:  

Í fyrsta lagi þurfa allir sem að þessu koma, einkum og sér í lagi ríki og sveitarfélög, að 

hreinlega setjast niður einu sinni og koma sér saman um … hverjum ber að veita hvaða 

þjónustu og … ef menn kæmu sér saman um skýrar skilgreiningar á þjónustunni, undir 

hvern hvað heyrir o.s.frv. Þá gætum við hugsanlega verið að horfa á gríðarlega miklar 

bætur. Við skulum heldur ekki gleyma því að það er verið að setja umtalsverða fjármuni í 

allrahanda aðstoð en ég spyr alltaf á móti: Erum við að nýta þessa fjármuni eins vel og 

við ættum að nýta þá vegna þessara losarabrags á umfangi þjónustunnar í heild sinni? 

(Frjáls félagasamtök 1). 

Flestir viðmælendur nefndu að það vantaði lausnamiðaðri samvinnu í kerfið eins og það 

er í dag, eins og hér er lýst: 

Það eru mjög góð samskipti, já bara svona á einstaklingsgrunni. Það er fyrst og fremst 

það. Það er ekki lausnamiðuð samvinna kannski. Ég held það sé ekki mikið um svona 

einhverja stefnumarkandi fundi eða leit að einhverri heildrænni lausn eða leita einhverra 

tenginga. Það er allt of lítið um að það sé verið að leita að einhverjum tengingum. Það 

funkerar örugglega vel með einstaklingsmál (Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins 2).  

Viðmælendum var tíðrætt um óskipulag í þjónustunni og félagsþjónusta 

höfuðborgarsvæðisins (2) sagði „...stundum upplifir maður foreldra eins og þau séu að 

tína saman svona púsl og setja svona myndina upp fyrir sig.“ Einn viðmælandi sagði að 

það vantaði alveg langtímaáætlanir og markmið í þjónustuna til að hún verði viðunandi.  

Þessi viðmælandi lýsti samstarfinu á milli grunn- og leikskóla svona: 

Við höfum yfirleitt haft þann háttinn á að við erum með ákveðinn 

barnaverndarstarfsmann sem er tengiliður við leikskólana. Þá var hugsunin, af því að við 

erum að fá frekar fáar tilkynningar inn vegna barnaverndar frá leikskólum, að við erum 

að reyna að tengja betur einstaklinga þannig að það sé þá meira kannski hringt og leitast 

eftir ráðgjöf og fleira sem verður þá til kannski frekari vinnslu og samstarfs 

(Félagsþjónusta utan höfuðborgarsvæðisins 1). 
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Starfsmaður frjálsra félagasamtaka (1), er sá eini sem sagði samstarfið ekki gott á 

milli þessa skólastiga. Hann sagði samstarfið á milli leik- og grunnskóla vera „...of lítið, 

þessi kerfi hvort fyrir sig tala of lítið saman. Upplýsingar fylgja ekki á milli skólastiga.“ 

Þjónusta BUGL við þá sem búa utan höfuðborgarsvæðisins var einnig gagnrýnd af 

félagsþjónustunni eins og er lýst hér: 

Það er oft á tíðum krafist þess að þú sért að keyra daglega, sem er bara gríðarlega erfitt 

fyrir foreldra á okkar svæði, bæði kostnaðarsamt og oft á tíðum eru önnur börn á 

heimilinu og foreldrar í vinnu o.s.frv. (Félagsþjónusta utan höfuðborgarsvæðisins 1). 

Báðir starfsmenn félagsþjónustu utan höfuðborgarsvæðisins sögðu samskipti sín við 

BUGL ekki alltaf hafa verið góð. Sem dæmi um þessi samskipti sagði félagsþjónusta 

utan höfuðborgarsvæðisins (2) að samskiptin við BUGL hefðu verið „...mjög slæm, 

svona það sem við upplifum úrræðis- og þennan ofboðslega skilgreiningarvanda eða 

sem sagt þá tilhneigingu að skilgreina mál frá sér.“ Hér er nefndur vandi í kerfinu sem 

felst í því að hver vísar á annan og enginn tekur ábyrgð á þjónustunni. Einn viðmælandi 

áleit að það væri ekki að finna neina lausn á því hver á að gera hvað í drögum að 

frumvarpi um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og málefni fatlaðra. 

Hann lýsir þessu svona: 

Samstarfið einkennist svolítið af togstreitu. Ég myndi bara segja það. Það er endalaust 

verið að takast á um peninga og hvað sé hlutverk hvers og aldrei skorið úr um hvernig 

hlutirnir eiga að vera og nú eru að koma t.d. drög að frumvarpi um breytingu á lögum 

um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni fatlaðra og þar er ekki enn gert 

ráð fyrir neinni línu þarna. Það er ekki enn þá verið að kveða upp úr með þetta 

(Félagsþjónusta  höfuðborgarsvæðisins 2).  

Félagsþjónustan á höfuðborgarsvæðinu (2) tekur upp þennan þráð og segir að „alveg 

fráleitt“ sé að fatlað fólk geti fengið „...beingreiðslusamning“ og „skammtímavistun“ en 

ekki „...ef þú ert langveikur og þjónustuþörfin er jafnmikil.“ 

4.1.2 Búseta 

Engin spurning var um búsetu en viðmælendur minntust oft á hversu mikil áhrif búsetan 

hefði á þjónustuna og því varð þetta þema til. Nokkrir viðmælendur sögðu vera mun á 

þjónustunni eftir hverfum í Reykjavík og hvort viðkomandi væri búsettur á 
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höfuðborgarsvæðinu eða utan þess. Þannig væri þjónustan betri í Breiðholti en sumum 

öðrum hverfum borgarinnar og þjónustan á höfuðborgarsvæðinu væri betri en utan 

þess. Jafnframt væru dæmi um það að foreldrar þyrftu að fara í stærra sveitarfélag eða 

flytja á höfuðborgarsvæðið til að fá þjónustu fyrir barn sitt. Þjónustan í Reykjavík væri 

einnig mismunandi eftir skólum og fólkinu sem veitti þjónustuna eins og kemur fram í 

eftirfarandi svari: 

Það fer rosalega eftir skólum og hverfum … eftir fólkinu sem vinnur í  kerfinu ... á pappír 

er þetta fínt. Ég held að reglugerðir og það sé allt fínt. Við erum með skóla án 

aðgreiningar … löggjöfin er í rauninni alveg í lagi … en við erum ekki að ná að fullnægja 

þörfum þessara barna, engan veginn, og þá sérstaklega barna sem eru með svona erfiðar 

raskanir. Hegðunarraskanir, svona ótilgreindan vanda, fjölþættan vanda, þá er bara 

eiginlega ekkert að gerast. Því miður (Frjáls félagasamtök 3). 

Þrír viðmælendur sögðu hverfamun á þjónustunni í Reykjavík. Einn af þeim útskýrði 

hvers vegna: 

Eins og ég segi, heilt yfir þá held ég að þetta gangi mjög vel og við eigum alveg ótrúleg og 

öflug dæmi um gott samstarf innan hverfa borgarinnar og nefni sérstaklega uppi í 

Breiðholti og uppi í Vogahverfi þar sem er samstarf á milli skólanna og milli 

þjónustumiðstöðvar, milli barnaverndar, með aðkomu heilsugæslu og BUGL og en 

vandinn er hins vegar sá að þetta virðist svolítið standa og falla með aðkomu 

heilsugæslunnar að þessum fjölskylduteymum og heilsugæslan í Glæsibæ stendur sig 

glæsilega á meðan að þú ert síðan innan sama hverfis borgarinnar með Laugarnesskóla 

og Laugalækjarskóla sem er við við hliðina á BUGL á meðan heilsugæslan í Lágmúla 

skilgreinir þetta ekki sem sitt hlutverk. Þess vegna verður þetta ekki til (Félagsþjónusta 

höfuðborgarsvæðisins 1). 

Enn fremur kom fram í viðtölunum að lengstu biðlistarnir og versta þjónustan væri í 

stærstu hverfunum í Reykjavík. Borgin veitti ekki bestu þjónustuna þrátt fyrir stærð sína. 

Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins (1) segir þennan þjónustuvanda mjög mismunandi 

eftir hverfum því „ein þjónustumiðstöð býr yfir mjög mikilli þekkingu á tilteknu sviði sem 

stendur þá ekki til boða í öðru hverfi“ og þetta fari því „…eftir því hversu öfluga fagmenn 

þeir eru með innandyra.“ 

Einnig minntust þrír viðmælendur á að þau börn sem búa utan höfuðborgarvæðisins, 

í litlum bæjum eða dreifbýli, fái mun minni þjónustu en börn í stærri bæjarfélögum og á 
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höfuðborgarsvæðinu. Þau þurfi oft að fá þjónustuna annars staðar en hjá sínu eigin 

sveitarfélagi eins og þetta svar sýnir: 

Já það náttúrlega einkennir mál utan af landi að þau eru fá og barnaverndaryfirvöld og 

þjónustuyfirvöld á þeim stöðum eru auðvitað mikið minni í sniðum. Hafa minni burði. 

Hafa ekki úrræði. Börn þurfa hugsanlega að leita út fyrir sveitarfélagið eða þjónustan er 

oftast veitt einhvers staðar annars staðar heldur en í heimasveitarfélagi ef um er að 

ræða sveitarfélög út á landi. Og við vitum það að það er mikið kvartað undan því að börn 

eru látin sækja, og jafnvel þá foreldrar auðvitað líka með, þjónustu langt út fyrir sitt 

sveitarfélag, sem brýtur auðvitað mjög þeirra daglega líf og getur verið kostnaðarsamt 

og svona aukin óþægindi og mismunun þar af leiðandi auðvitað bara af hálfu þeirra sem 

veita þjónustuna. Það er að segja ríkið ætti auðvitað að vera ábyrgt fyrir því að tryggja 

jöfnuð barnanna í landinu en það eru því miður brotalamir í því. (Frjáls félagasamtök 2). 

Starfsmaður ríkisins kvað foreldra sem byggju í minni sveitarfélögum geta séð hag sinn í 

því að flytja í stærra sveitarfélag „...til að geta veitt barninu sínu möguleika á betri 

þjónustu.“ 

4.1.3 Hagræðing 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort hagræðing ríkisins hefði haft áhrif á þjónustuna. 

Allir viðmælendur voru sammála um að hún hefði haft talsverð áhrif sem og hagræðing 

Reykjavíkurborgar. Viðmælendur minntust einnig oft á hagræðingu í svari við öðrum 

spurningum rannsakanda. Hagræðingin hafði aðallega þau áhrif að þjónustan verður ekki 

nægilega góð. Einn viðmælandi sagði hana hafa orðið til þess að það vantaði starfsfólk til 

að sinna þjónustunni betur. Viðmælendur hjá félagsþjónustunni sögðu algengt að ríkið 

byrjaði á verkefnum í samstarfi við sveitarfélögin en hætti svo samstarfinu vegna 

hagræðingar, án þess að útvega sveitarfélögunum fjármagn til að halda áfram umræddri 

þjónustu. Sveitarfélagið gat ekki hætt við verkefnin þar sem væntingarnar til 

þjónustunnar voru til staðar og urðu því að fjármagna verkefnin ein, án stuðnings ríkisins, 

eins og þetta dæmi sýnir: 

Það voru náttúrlega verkefni sem var hætt við. Það var eitthvað ADHD verkefni sem fór 

af stað í samstarfi við sveitarfélagið. Svo bara hættir ríkið en væntingarnar um 

þjónustuna voru áfram sem beindust að sveitarfélaginu. Þannig að sveitarfélagið varð að 

taka það …. Lengda viðveran hjá fötluðum grunnskólabörnum er líka dæmi þar sem ríkið 

byrjar sem sagt en endar svo hjá sveitarfélögunum (Félagsþjónusta utan 

höfuðborgarsvæðisins 2). 
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Einnig hafi hagræðingin haft þau áhrif að stofnanirnar, sem eiga að sjá um þjónustuna, 

vísi ábyrgðinni á eigin lögbundnu verkefnum annað, eins og kemur fram í þessu svari: 

… menn hafa þurft að hagræða, skilgreina verkefni sín upp á nýtt, þrengja þau til þess að 

ná betur utan um einhvers konar kjarnastarfsemi hjá sér. En fyrir vikið, þá hafa þeir ýtt 

frá sér lögbundnum verkefnum sem annað hvort hefur ekki verið sinnt eða ýtt yfir til 

sveitarfélaganna sem þurfa þá að sinna þeim annað hvort af vanefnum og jafnvel ekki af 

nægilega mikilli þekkingu (Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins 1) . 

Starfsmönnum félagsþjónustunnar fannst að pressan hefði aukist á þjónustu 

sveitarfélagsins eins og „…kröfur frá heilbrigðiskerfinu yfir á 

sveitarfélögin.“(Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins 2). Sami viðmælandi sagði einnig 

að sveitarfélagið þyrfti að sinna þjónustu sem væri í raun á ábyrgð ríkisins án þess að 

fjármagn fylgdi með frá ríkinu eins og lýst er hér: 

Við höfum líka verið hugsi yfir því. Er það félagsþjónustu að veita heilbrigðisþjónustu? 

Við erum ekki með starfandi hjúkrunarfræðinga eða hjúkrunarfólk og er það hlutverk 

okkar? Þá er það skilgreint sem heimaþjónusta því það er inn á heimilum fólks og það 

þarf jafnvel að vera læknisverk eða einhver hjúkrunarverk og hvar liggur þá ábyrgð 

okkar? Hreinsa öndunarvélar og ....? (Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins 2). 

Sem dæmi um þetta nefndi félagsþjónustan utan höfuðborgarsvæðisins (1) að ríkið 

yrði að setja meira fé í þjónustuna því þau væru oft að veita þjónustu sem þau ættu ekki 

að veita. Hún tók sem dæmi að málefni fatlaðra í sveitarfélaginu hefði verið í meira en 

„...100 milljónir í mínus á síðasta ári.“ 

Tveir viðmælendur minntust á flutning málaflokks fatlaðs fólks frá ríki til 

sveitarfélaga í tengslum við togstreituna á milli ríkis og sveitarfélaga: 

Ég held, það er oft mikil kergja þarna á milli og þetta snýst líka oft um hvernig fjármagnið 

dreifist. Það er líka eftir að málaflokkur fatlaðra [fluttist] frá ríki yfir til sveitarfélaga, þá 

fylgdi ekki neitt. Svona kannski neitt nánar um það hver átti að borga hvað eða hvernig 

... hvaða fjármagn leyndist þar á bak við og það er oft að koma einhver svona 

misskilningur um hvað sveitarfélagið þarf að standa fyrir og hvað ríkið þarf að gera. Það 

er ákveðin togstreita á milli þessara tveggja. Það er hver á gera hvað, á hvaða kostnað, 

hver á að veita hvaða þjónustu. Ég held að hún sé eins og er ekki í nægilega góðum 

málum (Ríki). 

Frjáls félagasamtök (3) sögðu að við yfirfærsluna á málefnum fatlaðra til sveitarfélaganna 

hafi vantað „...allt fjármagn.“ 
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Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins (1) sagði að „verkaskiptingin hefði breyst út af 

hagræðingakröfu og út af breyttri skilgreiningu og lagalegri nálgun einstakra stofnana.“  

Tveir viðmælendur nefndu að hagræðing væri líka hjá Reykjavíkurborg. Annar þeirra 

sagði meðal annars eftirfarandi: 

Þjónustan á síðustu árum hefur versnað með sífelldum niðurskurði. Við sjáum það bara í 

umræðunni sem er búin að vera í blöðunum undanfarið og það sem yfirleitt er skorið 

fyrst niður, það er sérfræðiþjónustan. Og samkvæmt grunnskólalögum, þá hafa öll börn 

rétt á þeirri þjónustu sem þau þurfa á að halda en þessu er ekki fylgt (Frjáls félagasamtök 

1). 

Frjáls félagasamtök  (1) sögðu einnig að það væri búið að taka ýmsa þjónustu úr 

skólunum sem var áður til staðar „...eins og stuðning sem veittur er börnunum inni í 

skólum...“ og það þyrfti núna, þegar staðan væri orðin betri, að láta samfélagið njóta 

þess með aukinni þjónustu. 

4.1.4 Snemmtæk íhlutun og forvarnir 

Engin spurning var um snemmtæka íhlutun eða forvarnir en í svörum viðmælenda við 

flestum spurningunum í viðtalsvísinum var minnst á þetta tvennt. Því varð þetta að 

þema. Þannig lögðu allir viðmælendur áherslu á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og 

forvarna í þjónustu við börn. Félagsþjónustan greindi frá sinni þjónustu hvað þetta 

varðaði í formi forvarnarverkefna. Ríki og frjálsu félagasamtökin sögðu snemmtæka 

íhlutun nauðsynlega til að vandinn stigmagnaðist ekki og endaði með dýrum og 

róttækum úrræðum eins og neyðarvistun. Starfsmaður ríkisins sagði að það gæti haft 

„...mikil og slæm áhrif á þau börn sem þurfa virkilega á bráðri aðstoð að halda, því hver 

dagur getur skipt miklu máli...“ að fá ekki aðstoð strax og þau þyrftu þess. Hér er vikið að 

því hversu snemmtæk íhlutun er mikilvæg í þjónustu við börn með sértækar þarfir. Næsti 

viðmælandi tekur undir þetta. Hann lagði mikla áherslu á nauðsyn snemmtækrar 

íhlutunar í öllu viðtalinu og sagði að: 

Við þurfum svo lítið til að hjálpa ef við byrjum nógu snemma ... Þannig að snemmtæk 

íhlutun á bara að vera ... grunnstefnan í öllu. Í grunninn snýst þetta allt um peninga. Og 

það er svo magnað að við förum alltaf að forgangsraða. Við byrjum alltaf á þessum hóp. 

Við byrjum alltaf á viðkvæmasta hópnum. … Það sem ég held að vanti, það kemur 

náttúrulega bara gat hérna inn í, að það séu pólitíkusar sem eru kosnir til fjögurra ára í 
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senn, þannig að þeir eru ekkert að horfa 20 ár fram í tímann. En þegar þú ert kannski 

með barn sem er kannski sex ára, með gríðarlegan hegðunarvanda. Ef hann fær ekki 

þjónustu þarna, sem kannski kostar ekkert rosa mikið, að þá mun hann kosta kerfið 

ofboðslega mikið seinna meir (Frjáls félagasamtök 3). 

Einn viðmælandi lýsti afleiðingum þess að börn bíði lengi eftir þjónustu eða fái enga 

þjónustu á þennan hátt: 

Ef ekki er gripið inn í nægilega snemma, þá er auðvitað hætta á að allt fari í óefni og 

hefur mjög mikil áhrif, á ekki bara á líf barnanna sem er auðvitað eitt og sér mjög 

alvarlegt mál, heldur til framtíðar, bæði samfélagslega og auðvitað fyrir alla fjölskylduna 

(Frjáls félagasamtök 2). 

Vegna þessa úrræðaleysis í kerfinu fá börn með sértækar raskanir ekki aðstoð fyrr en allt 

er komið í óefni og þurfa þá mun meiri þjónustu en ef þeir hefðu fengið aðstoðina strax. 

Aðstoðin, þegar hún loksins kemur, verður því miklu dýrari en hún hefði verið ef 

einstaklingurinn hefði fengið hana þegar vandinn var á byrjunarstigi. Hér er dæmi um 

slíkt. Einstaklingur sem: 

…fór á BUGL í neyðarvistun eftir margra margra ára bið eftir kvíðagreiningu, sem endaði 

á því að hann er kominn það langt af því að hann fékk ekki aðstoð. Hann var bara kominn 

í sjálfsvígshættu. Endar á neyðarvistun sem er náttúrulega gríðarlega dýrt úrræði (Frjáls 

félagasamtök 3). 

Sveitarfélögin veita ýmsa þjónustu og eru með margs konar forvarnarverkefni á 

sínum snærum fyrir börn með sértækar raskanir. Þar má nefna skimun fyrir kvíða og 

þunglyndi í grunnskólum eins og kemur fram í eftirfarandi svari: 

En ég held að við eigum ekki að mála þetta of dökkum litum. Þetta heilt yfir sig verið að 

veita góða og öfluga þjónustu og það er alltaf að koma meira og meira inn svona þessi 

forvarnarhugsun, og ekki þá í þröngum skilningi, heldur í víðum skilningi eins og til 

dæmis ... hefur verið gert hjá Reykjavíkurborg, að skima fyrir kvíða og þunglyndi í 

grunnskólum og nota niðurstöður þeirrar könnunar til að vera með svona minniháttar 

inngrip og grípa þá alveg klárlega einhverja sem ella hefðu, ef þeir hefðu ekki fengið 

þessa aðstoð á þessum tímapunkti, lent í erfiðari, flóknari og dýrari vanda heldur en ella 

(Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins 1) . 

Annar starfsmaður félagsþjónustunnar greindi frá því að þeir væru með starfsmann 

sem aðstoðaði börn sem eru félagslega einangruð og/eða með greiningar til að taka þátt 
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í starfinu sem fer fram í félagsmiðstöðinni. Þetta var gert í samstarfi við námsráðgjafa og 

félagsmiðstöðina og hafði tekist mjög vel. 

4.1.5 Skóli án aðgreiningar 

Viðmælendur voru spurðir að því hvert álit þeirra væri á stefnunni um skóla án 

aðgreiningar í tengslum við þjónustuna. Nokkrir viðmælendur minntust einnig á skóla án 

aðgreiningar í svari við öðrum spurningum. Flestir viðmælendur voru sammála um að 

skóli án aðgreiningar væri mjög góð stefna en gengi bara ekki upp vegna skorts á 

sérþekkingu og fjármagni og að í raun væri ekki farið eftir þeirri stefnu í skólum hér á 

landi. Þegar svörin eru skoðuð eftir starfi viðkomandi virðist sem starfsmenn 

félagsþjónustunnar séu heldur jákvæðari í garð stefnunnar en starfsmaður ríkisins og 

starfsmenn frjálsra félagasamtaka, sem segja allir stefnuna ekki ganga upp eins og hún er 

iðkuð í skólum landsins. Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins (1) og (2) vildi ekki tjá sig 

um stefnuna. Eftirfarandi svar er dæmi um viðmælanda sem fannst stefnan ekki ganga 

upp eins og hún er í dag: 

Skóli án aðgreiningar bara virkar ekki eins og hann er í dag. Við erum með sömu 

bekkjastærðir og við vorum með áður en skóli án aðgreiningar var settur á. Það meikar 

ekki sens. Við erum með einn kennara og 24 börn og skóla án aðgreiningar. Við erum 

með ADHD börn, mótþróaþrjóskuröskun börn, einhverf börn, börn í hjólastól, þú veist, 

þetta er allt hrúgað saman í einn bekk. Það er kannski einn stuðningur sem kemur 

þrisvar í viku. Þetta segir sig bara sjálft. Þetta gengur ekki upp (Frjáls félagasamtök 3). 

Einn viðmælandi sagði þetta um skort á fjármagni og sérþekkingu í skóla án 

aðgreiningar:  

Skólastefnan er skóli án aðgreiningar eða skóli margbreytileikans. Það er mjög góð 

stefna. En til að hún geti gengið þá þarf að vera til staðar bæði sérþekking og koma inn 

ákveðið fjármagn inn til þess að hægt sé að koma henni almennilega af stað. Eins og 

staðan er núna þá hefur það ekki, t.d. eins og við sjáum það, þá hefur það ekki gengið 

eftir ... Kannski áherslan á að koma öllum inn í almennan skóla en hafa ekki þau úrræði 

sem þörf er á til að nemendur geti fengið nám við sitt hæfi ... ég held það og þessi staða 

sem er kannski núna að það vanti leikskólakennara er náttúrulega alvarlegt að það vanti 

fagfólk inn í leikskólana (Ríki). 



69 

 

 

Jafnframt kom fram að foreldrar ættu að geta valið, annað hvort skóla án 

aðgreiningar eða sérskóla fyrir börn sem væru með sértækar raskanir, eins og kemur 

fram í þessu svari: 

Ég náttúrlega er í töluverðri fjarlægð sko. Ég hef frekar jákvæða upplifun af því en ég veit 

af því að fólk innan skólanna er ekki allt sammála því. Ég hefði haldið að það yrði að vera. 

Ég held að það ætti alltaf að vera valkostur foreldra, eins og við höfum dæmi um þar 

sem fólkið, við erum með skóla án aðgreiningar og við sögðum, við erum með fjölfatlað 

barn sem var að fara upp í grunnskóla og við vorum tilbúin að þjónusta það barn hér 

innan skólans. En foreldrarnir vildu frekar að það færi í sérskóla og þá var það bara 

samþykkt. Þannig að mér finnst að það eigi að vera valkostur en upplifunin er frekar 

jákvæð (Félagsþjónusta utan höfuðborgarsvæðisins 2). 

Einn viðmælandi sagði þetta um fjárskortinn inn í þjónustuna og hvernig greiningar 

barna hafa áhrif á skiptingu fjármagnsins:  

…það er alltof litlu fjármagni veitt inn í grunnskólana t.d. það … fjármagn sem fylgir 

börnum sem þegar hafa greiningu, er ekki endilega nýtt fyrir þetta viðkomandi barn. Að 

minnsta kosti margar reynslusögur af því að það sé verið að nýta sérþjónustu fyrir aðra 

sem þurfa þjónustu heldur en þetta tiltekna barn sem sérþjónustan á að tilheyra. Sko, 

almennt auðvitað upplifir maður, eins og í skólakerfinu, að það sé búið að taka gífurlega 

margt út sem áður var til staðar (Frjáls félagasamtök 2). 

Annar viðmælandi setti út á að börn, sem eru með raskanir en ekki formlega 

fötlunargreiningu, fái ekki neina þjónustu í skólakerfinu jafnvel þó þau trufli allan 

bekkinn. Þetta hafi þau áhrif að kennslan verður mun verri en ella vegna þess að 

kennarinn þurfi að eyða allri sinni orku í þessi örfáu börn í bekknum sem valda 

truflunum.  

4.1.6 Biðlistar eftir greiningum 

Ekki var spurt sérstaklega um biðlista eða greiningar en í svörum við flestum 

spurningunum var minnst á þetta tvennt og var því ákveðið að gera þetta að þema. 

Öllum viðmælendum varð tíðrætt um hvað greiningar væru mikið atriði í þjónustu við 

börn og að biðlistar eftir þeim væru of langir. Einn viðmælandi gagnrýndi það sérstaklega 

að bið eftir sálfræðiþjónustu í sveitarfélaginu gæti verið allt að eitt ár. Starfsmaður 

ríkisins segir stöðuna ekki góða hjá BUGL og Þroska- og hegðunarstöð þar sem „...þau 

gátu ekki sinnt því sem þau áttu að sinna...“ og að „Greiningar eru orðnar svolítill 
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gjaldmiðill í þessum bransa...“. Starfsmaður frjálsra félagasamtaka (1) sagði, spurður um 

hvort hann teldi að börn með sértækar raskanir væru að fá næga þjónustu frá 

þjónustuaðilum sveitarfélagsins, heilbrigðisyfirvöldum og öðrum stofnunum ríkisins: 

„...stutta svarið [er] nei, skýring þráendurtekin umræða um biðlista.“ Starfsmaður frjálsra 

félagasamtaka (3) segir: „Það er allt of mikil bið eftir aðstoð í kerfinu.“ Einn viðmælandi 

setti spurningarmerki við það að börn þurfi alltaf að fá greiningu til að geta fengið aðstoð 

þar sem biðlistar eftir greiningu séu langir. Stundum þurfi að bregðast strax við. Nokkrir 

viðmælendur lögðu áherslu á að einstaklingurinn fái þjónustu eftir þörfum sínum en ekki 

skilgreiningum sem myndi þá stytta biðina eftir aðstoð. 

Ríkið var gagnrýnt fyrir að standa sig ekki betur í þjónustunni eins og þetta svar sýnir: 

Meðferðarvinnan á náttúrlega að vera hjá ríkinu, og er það, en það er bara svo 

undirmannað. Það er alltof alltof langur biðlisti. Þarna gætum við í raun forðað málum 

sem verða þung með því að vera með betri þjónustu en þarna á ríkið að vera að standa 

sig mikið betur (Félagsþjónusta utan höfuðborgarsvæðisins 1). 

Einn viðmælandi sagði þetta um þjónustu sem ríkið gerði kröfu um að sveitarfélögin 

veittu, þótt það væri ekki á þeirra verksviði samkvæmt lögum: 

...það er gerð krafa af hálfu framhaldsskóla, sem er á ábyrgð ríkisins, að það liggi 

fyrir greiningar á dyslexiu sem eru ekki eldri en ársgamlar, vegna þess að 

háskólastigið segir að greiningar megi ekki vera eldri en fimm ára. Þannig að þá 

eru sveitarfélögin sum hver að greina nemendur fyrir dyslexiu endurmat. Þá 

nemendur sem eru á leiðinni út úr grunnskóla, út úr þjónustunni hjá 

sveitarfélögunum. Þetta er auðvitað alveg fáránlegt dæmi (Félagsþjónusta utan 

höfuðborgarsvæðisins 2). 

Félagsþjónusta utan höfuðborgarsvæðisins (1) sagðist hafa það á tilfinningunni að 

„...þjónustan frá ríkinu væri að skerðast...“,að það væri verið „...að greina fleiri í flokk 

sem eiga ekki rétt á umönnunargreiðslum...“sem væri hluti af nýrri stefnu ríkisins. 

Stefnan væri góð en til þess að framfylgja henni þyrfti fleira starfsfólk.  

4.1.7 Grá svæði 

Ein spurningin sem viðmælendur fengu, fjallaði sérstaklega um grá svæði í þjónustu við 

börn með sértækar raskanir. Viðmælendur komu líka oft inn á grá svæði í svörum við 

öðrum spurningum. Í ritgerðinni verður notast við þá skilgreiningu að börn sem fá ekki þá 
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þjónustu og úrræði sem þau þurfa á að halda vegna skörunar ábyrgðarsvæða, séu börn á 

gráum svæðum. Flestir viðmælendur, eða fimm af átta, nefndu að börn með fjölþættan 

vanda og geðraskanir væru oftast á gráum svæðum. Einn af þessum viðmælendum sagði 

reyndar að sveitarfélagið veitti börnunum þjónustuna og því væru þau „...að veita 

þjónustu sem þau eiga ekki að veita.“ Einn viðmælandi sagði þetta meðal annars um 

börn á gráum svæðum og vísar hér til barna með fjölþættan vanda: 

…börn sem hafa bæði einhvers konar þroskafrávik og jafnvel geðheilbrigði og jafnvel 

neysluvanda, afbrotavanda og börn sem jafnvel búa aukinheldur á heimilum þar sem 

erfiðar aðstæður eru og það er náttúrlega alvarlegasta gráa svæðið (Frjáls félagasamtök 

2).  

Einnig var nefnt hvernig vandinn jókst vegna „óleystra verkefna“ hjá börnum með 

fjölþættan vanda eins og er lýst hér: 

Það má svo sem nefna ýmislegt. En stærsti vandinn er þessi geðheilbrigðisvandi sem 

lýtur að börnum sérstaklega, sem hafa þurft að bíða lengi eftir þjónustu, að þau 

náttúrlega eru fljót að koma sér upp alls konar annars konar vanda heldur en því sem í 

grunninn var kannski vel viðráðanlegt. Oft verður um að ræða þá líka það sem heitir 

fjölþættur vandi, þ.e.a.s. vegna óleystra verkefna eða óleysts vanda af hálfu 

þjónustuaðila. Þá verða til miklu stærri vandamál eins og vímuefnaneysla eða afbrot eða 

bara samskiptaglundroði í fjölskyldum o.s.frv. (Frjáls félagasamtök 2).  

Starfsmaður félagsþjónustu höfuðborgarsvæðisins (1) segir, þegar hann er spurður um 

samskipti þeirra við stofnanir sveitarfélaganna, heilbrigðisyfirvöld og aðrar stofnanir 

ríkisins „ ...að við séum í ákveðnum vanda þegar kemur að þessum hópi sem er með 

fjölbreyttan og fjölþættan vanda“ en annars sé þjónustan „...í nokkuð góðu horfi.“ 

Einn viðmælandi sagði langveik börn vera á gráu svæði. Tveir viðmælendur sögðu að 

það væru helst börn með ADHD sem væru á gráum svæðum. Annar þeirra sagði þau ekki 

eiga rétt á þjónustunni eins og kemur hér fram: 

Til dæmis eins og við vorum að nefna hér áðan. Þjónusta barna sem glíma við ADHD í 

grunnskólanum. Sú þjónusta er í allt of mörgum tilvikum ekki veitt vegna einmitt karps 

um hvers það er, það fylgdu ekki fjármunir. Þau eiga engan lögbundinn rétt þannig séð á 

þjónustunni. Menn skýla sér á bak við, bera við fjárskorti, þau verða af þjónustunni, þau 

eru í þessu þjónustugati. Ríkið á að gera þetta, nei, sveitarfélagið á að gera þetta (Frjáls 

félagasamtök 1) . 
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Annar viðmælandi vonaðist til að það verði betur skilgreint hver beri ábyrgð á 

málum vegna ADHD í nýjum félagsþjónustulögum sem eru í endurskoðun. Hann var ekki 

viss um það myndi koma fjármagn frá ríkinu inn í þennan málaflokk. Frjáls félagasamtök 

(2) sögðu einnig þjónustu í skólunum vera á gráu svæði því sveitarfélögin hafi bara yfir 

tilteknu fjármagni að ráða og þurfi oft að treysta á fjárveitingu frá ríkinu til að geta sinnt 

þjónustunni við þennan flokk barna nægilega vel. Það sé því „...stöðugt verið að kýta um 

að það sé nægilegt fjármagn veitt til sveitarfélaganna til þess að sinna málaflokkunum.“ 

Einn viðmælandi sagði að börn hælisleitenda væru á gráum svæðum. Hann segir 

eftirfarandi um þann hóp: 

Þau eru að koma ný til landsins og öll börn eiga rétt á menntun. En það kemur líka þessi 

kergja á milli ríkis og sveitarfélaga, að börnum er ekki veitt, að þau fái ekki skólavist fyrr 

en náttúrlega að þau þurfi að ganga í gegnum fyrst læknisskoðun. Og svo er líka samt 

kergja um það að þetta á kannski helst við þau börn sem eru ekki komin með, sem eru 

enn þá í ferlinu, enn þá hjá útlendingastofnun eða á þeirra vegum, ekki komin inn til 

sveitarfélaganna (Ríki). 

Einnig var minnst á að sumar greiningar hefðu ekki í för með sér neitt aukafjármagn 

inn í skólana og það væri reynt að steypa alla í sama mót eins og er lýst hér: 

Mótþróaþrjóskuröskun gefur engan pening með sér inn í skólana. Þannig að þetta eru 

oft börn með stærri þjónustuþörf heldur en börn með greiningu … Ef þú passar ekki inn í 

rosalegan flottan skilgreindan kassa sem kerfið skilgreindi þá ertu á gráu svæði. Af því við 

reynum ekki að aðlaga kassana að börnunum. Við troðum þeim inn í þennan fjárans 

kassa og þjónustan er kössótt… (Frjáls félagasamtök 3). 

Nemendur með sérþarfir, sem eru að byrja í framhaldsskóla, voru líka sagðir vera á 

gráu svæði þar sem það væri miklu minni eftirfylgni með þeim í framhaldsskólanum 

heldur en í grunnskólanum. Þeir hættu því fyrr í námi eins og þessi viðmælandi lýsir: 

Við getum líka nefnt það að skólaskylda er út grunnskólann og það kemur svo stórt gat, 

því þegar þú kemur í framhaldsskóla, þá er svo lítið utanumhald og þú átt svo erfitt með 

að takast á við allt sem þú þarft að glíma við í framhaldsskóla. Þetta sjálfstæði í námi, lítil 

eftirfylgni og það eru þessi börn sem flosna upp úr skóla (Frjáls félagasamtök 1). 

Einn viðmælandi sagði að þau börn, sem ná ekki viðmiðunarmörkum fyrir greiningu, 

og eiga foreldra, sem sjá ekki að þau þurfa á aðstoð á halda, væru í mestri hættu að 

lenda á gráum svæðum. Hann sagði þetta um þennan hóp barna:  
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Ég veit alveg dæmi um nokkur svoleiðis börn. Þannig að þá eru hendur skólans bundnar. 

Kerfið virðist ekki geta tekið fram fyrir hendurnar á foreldrum með það að börn séu að 

sýna gríðarlegan hegðunarvanda kannski í skóla, og augljóst að það sé eitthvað að 

barninu sem verið er að vinna með, þá geta foreldrarnir neitað aðstoð. Það finnst mér 

svolítið alvarlegt mál (Frjáls félagasamtök 3). 

Sami viðmælandi nefndi einnig að þessi börn með „hegðunarvanda“ sem fá enga 

aðstoð gætu verið komin „...í fangelsi eftir 10-15 ár.“Það sé lítið um úrræði í kerfinu 

fyrir til dæmis einhverfa unglinga sem eru að byrja að nota fíkniefni. Þau hafi ekki 

aðgang að MST meðferðarúrræðinu og sé bara boðin neyðarvistun á Stuðlum sem 

henti þeim ekki og geri þau bara forhertari. Mikilvægt sé að finna einhverja lausn á 

vanda þessara barna. Úrræðin þurfi að laga eftir einstaklingunum en ekki öfugt.   

4.1.8 Barnasáttmálinn  

Spurt var hvort þjónustan væri í samræmi við Barnasáttmálann. Í þeirri spurningu var 

þriðja grein Barnasáttmálans sérstaklega nefnd. Þar segir að allar ákvarðanir eða 

ráðstafanir yfirvalda er varða börn, skuli byggðar á því sem er börnum fyrir bestu. Svör 

við þeirri spurningu voru öll nema eitt á þann veg að svo væri ekki. Viðmælendur 

rökstuddu það þó misjafnlega. Helmingur þeirra með þeim löngu biðlistum sem eru til 

staðar í kerfinu fyrir börn með sértækar raskanir. Aðeins einn viðmælandi sagðist álíta að 

sáttmálanum væri fylgt í þjónustunni og það var starfsmaður félagsþjónustunnar. Öllum 

viðmælendum hjá frjálsum félagasamtökum fannst að þjónustan væri langt frá því að 

vera í samræmi við Barnasáttmálann eins og næsta dæmi sýnir: 

Nei, nei, það er augljóslega mikið sem skortir upp á að allar ákvarðanir sem teknar eru 

séu valdar í samræmi við það sem er barni fyrir bestu hverju sinni. Af því að við vitum að 

börnum er ekki sinnt og það er skortur á þjónustu. Það er skortur á fjármagni. Það er 

ekki útdeilt nægjanlega til kerfanna og þar af leiðandi eru einhverjar ákvarðanir mjög í 

ósamræmi við Barnasáttmálann (Frjáls félagasamtök 2). 

Einnig var nefnt að það væri brot á Barnasáttmálanum að taka ekki meira tillit til 

skoðana barna og hlusta á það sem þau hafa að segja, eins og er lýst hér: 

Nei, ég held við séum að brjóta ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna daglega, því 

miður. Bara eitt dæmi: Biðlistinn er brot á Barnasáttmálanum ... ég held við séum ekki 

nógu dugleg, a.m.k. hlusta á skoðanir barna og við, held ég, vanmetum þau oftar en ekki 

(Frjáls félagasamtök 1).  
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Eftirfarandi svar er dæmi um viðmælanda sem fannst að við uppfylltum ekki 

Barnasáttmálann og ekki heldur önnur lög og reglur um þjónustuna: 

Nei. Einfalt svar. Við erum ekki að uppfylla lög, við erum ekki að uppfylla Barnasátt-

málann. Við vorum núna búin að fullgilda samninginn um fatlað fólk. Við erum ekki að 

uppfylla neitt af þessu, því miður (Frjáls félagasamtök 3).  

Félagsþjónustan rökstuddi það, að við værum ekki að framfylgja Barnasáttmálanum í 

þjónustunni, með biðlistunum. Félagsþjónusta utan höfuðborgarsvæðisins (1), var 

sammála því að biðlistarnir væru ekki í samræmi við Barnasáttmálann „...og alls ekki að 

þurfa að bíða í heilt ár eftir sálfræðingi, alls ekki.“  

Eini viðmælandinn, sem sagði að það væri verið að fylgja sáttmálanum í þjónustu við 

börn með sértækar raskanir, rökstuddi það svona: 

Já, það held ég að sé nú útgangspunkturinn í allri vinnu og það hefur auðvitað orðið 

breyting ef við förum aðeins út fyrir þetta í nálgun og hugmyndafræði, t.d. í barnavernd 

út af áhrifum Barnasáttmálans. Bæði, hann er náttúrulega lögfestur og allir vel 

meðvitaðir um þær skyldur sem hann leggur stjórnvöldum á herðar. Þannig að ég held 

að heilt yfir, þá vinni menn á þessum nótum, og að menn séu í eins miklum mæli og 

nokkur kostur er að styðja við börn í þau umhverfi sem þau eru, foreldra og annað frekar 

en að vera með einhverjar lausnir sem miða við að barnið fari eitthvað í burtu og það 

byggir m.a. á þessu held ég (Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins 1).  

Starfsmaður frjálsra félagasamtaka (2) sagði að ef það yrði lögð áhersla á „...að nýta 

Barnasáttmálann sem plagg og tæki til þess að bæta líf barna á Íslandi, þá komum við til 

með að skila góðu búi.“  

4.1.9 Úrræði 

Í öllum spurningum viðtalsvísisins var komið inn á möguleg úrræði til að leysa 

þjónustuvanda ef hann væri fyrir hendi. Í þessum kafla verður greint frá þeim úrræðum 

sem viðmælendur sögðu mögulega geta leyst vanda þeirra barna sem fá ekki þá þjónustu 

sem þau þurfa á að halda. Úrræðin, sem viðmælendur nefndu, voru nokkur. Þar má 

nefna málsstjóra, að bæta við þjónustu heilsugæslunnar, Breiðholtslíkanið og að láta 

frumgreiningu gilda.  

Tveir viðmælendur sögðu börn þurfa að hafa málsstjóra. Frjáls félagasamtök (2) 

sögðu málsstjóra vera til þess „...að það sé einhver einn tiltekinn aðili sem hafi 
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yfirumsjón og yfirsýn hvaða árangri hún skilar og hvernig áætlanir skuli gera um framhald 

og samráð við barnið, samtal við barnið og fjölskyldu þess.“ Þessi málsstjóri á til dæmis 

að hjálpa til við að koma í veg fyrir að upplýsingar glatist um barnið, til dæmis í 

flutningum „...á milli sveitarfélaga“. Einn viðmælandi sagði sagði málsstjórana ekki þurfa 

að vera með neina sérstaka menntun og lýsir því nánar hér hvernig hann vill hafa 

málsstjórann og hlutverk hans: 

 … einhvers konar ritari eða þú veist. Þú þarft enga rosalega menntun. Þetta er ekki 

úrlausnarstarf. Þetta er meira svona utanumhald og eftirfylgni og vísa málunum til 

félagsráðgjafa þegar þess þarf. … Þú þarft ekki 5 ára háskólanám til þess bara að renna 

yfir gögn. ... Þú ert með einhverjar 100 fjölskyldur á þinni könnu og þú bara tekur, þú 

veist, tvisvar í viku, þá kemur þú og rennir yfir þær 10 fjölskyldur sem eru þessa vikuna. 

Þannig að, hérna, ég held að það þurfi ekki sérhæfða manneskju í þetta starf. Þetta ætti 

ekki að þurfa að vera eitthvað dýrt og ég held að við erum að missa fólk inn í alls konar 

vandamál, því að foreldrar eru svo útkeyrðir á því að slást við kerfið (Frjáls félagasamtök 

3). 

Málsstjórarnir eiga að halda utan um mál einstaklinga og vita allt um þá svo þeir 

þurfi ekki að fara á marga staði til að fá þá þjónustu sem þá vantar eins og þarf oft að 

gera í dag.  

Einn viðmælandi kvað það vera ákveðna lausn að bæta við þjónustu heilsugæslunnar 

og þar verði til dæmis boðið upp á sálfræðiþjónustu og fjölskylduhjálp. Annar 

viðmælandi minntist á að það vantaði meiri miðstýringu í þjónustuna sem ný stofnun 

velferðarrráðuneytisins gæti séð um. Breiðholtslíkanið var einnig nefnt til sögunnar sem 

ákveðin lausn á biðlistamálunum. Þar er byggt á þörf fyrir þjónustu en ekki greiningu. Hér 

er nánari lýsing á því: 

Í Breiðholti er þetta Breiðholtslíkan, sem verið er að vinna eftir. Þannig að börnin eiga að 

fá þjónustu áður, en það þarf ekki að byggja á greiningu, heldur eiga börnin að fá þá 

þjónustu sem þau þurfa. Þetta hefur skilað sér eitthvað í betri tölum í sambandi við 

innlagnir á BUGL til dæmis sem er frábært …(Frjáls félagasamtök 3). 

Einnig var nefnt, sem möguleg lausn til að stytta biðlistana, að ríkisstofnanir sem 

sinna þessari þjónustu og sveitarfélögin ynnu í sama kerfinu en ekki hvort í sínu. Önnur 

lausn á biðlistamálunum var að láta frumgreiningu sveitarfélaganna gilda eins og kemur 

fram hér að neðan: 
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…að frumgreiningin hjá sveitarfélögunum sé metin fullnægjandi fyrir stærsta hópinn í 

stað þess að þú þurfir að renna það í rauninni í gegnum tvö kerfi, með tilheyrandi 

tvíverknaði. Því að við sjáum það, að niðurstöðurnar úr frumgreiningunni eru yfirleitt 

bara fyrst og fremst staðfestar í nánari greiningu (Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins 

1). 

Spurt var um hvernig viðmælendur sæju framtíðina fyrir sér í þjónustunni. Einn 

viðmælandi vildi að gerðar væru ítarlegar einstaklingsáætlanir í framtíðinni eins og þetta 

dæmi sýnir: 

… með því fólki sem á í hlut og þegar við erum með þennan fjölþætta vanda, 

sveitarfélögin, barnavernd, barnaverndarstofu, BUGL, skólinn, allir þeir sem koma að 

málefnum einstaklinganna...foreldrum og börnum (Félagsþjónusta 

höfuðborgarsvæðisins 1).   

Viðmælendur voru misjafnlega bjartsýnir á framtíðina í þjónustunni. Hér er svar eins 

viðmælanda sem var ekki bjartsýnn á að þjónustan myndi mikið breytast í nánustu 

framtíð þrátt fyrir að fyrir liggi frumvarpsdrög að nýjum lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga: 

Sko ég held að öll þessi lög muni ekki breyta neinu vegna þess að við erum hvort eð er 

ekki að fara eftir þeim lögum sem eru fyrir. Þannig að við getum skrifað alls konar lög og 

lagabálka um hitt og þetta … jú jú, auðvitað vonar maður að þetta breytist, en ég held að 

það vantar rosalega eitthvað stórt til þess að það gerist (Frjáls félagasamtök 3). 

Hér er dæmi um aðeins meiri bjartsýni en í svarinu hér að ofan: 

Ég ætla að leyfa mér að vera það bjartsýnn að menn séu a.m.k. farnir að hugsa í þá 

áttina að hætta að líta á þetta sem sívaxandi og dálítið leiðinlegan útgjaldalið. Þetta er 

bara fjárfesting. Það er bara til þumalputtaregla. Þú setur 1 krónu í þessi mál, þá færðu 

hana fimm- til tífalt til baka. Nei, þetta er náttúrulega bara, ég segi ekki að við séum á 

alslæmum stað, en við erum á vondum stað hvað viðkemur þessum málaflokki en við 

erum kannski að horfa á betri stað (Frjáls félagasamtök 1). 

Og ennþá meiri bjartsýni kemur fram í þessu svari: 

Ég myndi bara halda að aukin umræða, aukið samtal, auknar upplýsingar og meiri 

meðvitund um Barnasáttmálann og réttindi barna leiði til góðs. Ég trúi ekki öðru heldur 

en að bæði það, að börn eru orðin upplýstari um þeirra meginréttindi, foreldrar 

upplýstari um réttindi barna þeirra og hérna þau eigi bæði rétt á að taka þátt í 

samfélaginu og skipti máli það sem þau hafa bæði fram að færa og leggja til. Ég held að 

það hljóti að leiða til góðs, en auðvitað þarf alltaf að hlúa sérstaklega að bæði 

viðkvæmum foreldrahópum og börnum sem eru í veikri stöðu að einhverju leyti og það 
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eru náttúrlega sérstaklega börn sem eru börn foreldra af erlendu bergi, t.d. og hérna 

hópar sem hafa almennt tilhneigingu til þess að einangrast (Frjáls félagasamtök 2).   
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5 Umræða  

Í niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar kom fram að viðmælendur hafa misjafnar skoðanir 

á eðli þjónustu við börn með sértækar þarfir. Langflestir viðmælenda voru ánægðir með 

samskiptin við starfsfólk ríkisstofnana eins og BUGL. Þegar á heildina er litið þá eru 

starfsmenn félagsþjónustunnar jákvæðari til þjónustunnar en starfsmenn frjálsra 

félagsamtaka og ríkisins. Meginskýringin á því gæti verið sú að starfsmenn 

félagsþjónustunnar eru allir yfirmenn á sínu sviði og hafa þar af leiðandi meiri innsýn í þá 

þjónustu sem veitt er en þeir sem standa utan þess kerfis. Starfsmenn frjálsra 

félagasamtaka og ríkisins fá hins vegar í sínu starfi aðallega ábendingar um það sem 

miður fer í þjónustunni og svara því sennilega fyrir það þegar þeir lýsa þjónustunni. 

Starfsmenn félagsþjónustunnar utan Reykjavíkur eru þó báðir frekar neikvæðir út í 

þjónustu BUGL. Allir starfsmenn félagsþjónustunnar eru sammála um að ríkið sé sífellt að 

draga sig út úr þjónustunni. Það hefji þátttöku í ýmsum verkefnum í samstarfi við 

sveitarfélögin en hætti svo við samstarfið og sveitarfélögin neyðist því oft til að taka við 

verkefnunum vegna þess að þörfin er fyrir hendi. Oft fylgi ekki fjármagn með frá ríkinu 

svo þessi verkefni eru oft fjárhagslega erfið fyrir sveitarfélögin. Allir viðmælendur sögðu 

að það þyrfti meiri samþættingu, samstarf, samtal og skilgreiningar í þjónustunni. 

Sérstaklega á þetta við samstarf sveitarfélaganna og ríkisins. Sex af átta viðmælendum 

nefndu að börn með fjölþættan vanda og geðraskanir væru helst á gráum svæðum og 

tveir, börn með ADHD. Í ritgerðinni verður notast við þá skilgreiningu, að börn sem fá 

ekki þá þjónustu og úrræði sem þau þurfa á að halda vegna skörunar ábyrgðarsvæða, 

eru skilgreind sem börn á gráum svæðum. Allir viðmælendur utan einn álitu að ekki væri 

verið að fylgja Barnasáttmálanum í þjónustu við börn hér á landi.  

Rauður þráður í viðtölunum var skilgreiningarleysi, snemmtæk íhlutun, meira 

samstarf, betri skipulagning á þjónustunni, of mikil áhersla á greiningar og of lítið 

fjármagn frá ríkinu. Nánar verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í kaflanum. 
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Ekki er ráðlegt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar vegna fárra þátttakenda í 

rannsókninni en þær geta þó gefið ákveðnar vísbendingar.  

Hér verður svarað þeim rannsóknarspurningum sem kynntar voru strax í byrjun 

ritgerðarinnar. Jafnframt verða niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar settar fram á 

fræðilegan hátt. Leitað verður svara við tveimur aðalrannsóknarspurningum og fjórum 

undirspurningum. Undirkaflarnir bera nafn spurninganna: 

Meginrannsóknarspurningar: 

 Hvernig er þjónustan við börn hér á landi, sem þurfa á sértækri aðstoð að 

halda?  

 Er þjónustan við börn hér á landi sem þurfa á sértækri aðstoð að halda, í 

samræmi við Barnasáttmálann? 

Undirspurningar:  

 Eru grá svæði í þjónustu við börn hér á landi sem þurfa á sértækri aðstoð að 

halda?  

 Hvernig er samstarfi ríkis og sveitarfélaga háttað þegar kemur að þjónustu 

þeirra við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda?  

 Hefur hagræðing ríkisins haft áhrif á þá þjónustu sem veitt er þeim börnum 

sem þurfa á sértækri aðstoð að halda? Ef já, þá hvernig? 

 Er úrbóta þörf í þjónustu við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda? Ef já, 

þá hvaða? 

Byrjað verður á að svara undirspurningunum fjórum en þær voru til þess ætlaðar að 

auðvelda svörin við aðalrannsóknarspurningunum tveimur. Höfundur mun einnig álykta 

út frá niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar og fræðilegu efni ritgerðarinnar og taka 

viðeigandi dæmi úr niðurstöðukafla. 
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5.1 Eru grá svæði í þjónustu við börn hér á landi sem þurfa á sértækri aðstoð 
að halda? 

Í ritgerðinni er notast við þá skilgreiningu að börn, sem fá ekki þá þjónustu og úrræði 

sem þau þurfa á að halda vegna skörunar ábyrgðarsvæða, eru skilgreind sem börn á 

gráum svæðum (G.H. munnleg heimild, 24. maí 2016; Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2016). Til þess að sveitarfélögin geti sinnt þjónustu við börn, með miklar geð- og 

þroskaraskanir, þarf ríkið að taka tillit til mikils kostnaðar við slíka þjónustu þegar 

kostnaður sveitarfélaganna vegna þjónustu við fatlað fólk er metinn 

(Velferðarráðuneytið, 2013). 

Ein spurningin sem viðmælendur fengu, fjallaði sérstaklega um grá svæði í þjónustu 

við börn með sértækar raskanir. Viðmælendur komu líka oft inn á grá svæði í svörum við 

öðrum spurningum. Allir, sem tekið var viðtal við, sögðust þekkja til grárra svæða í 

þjónustu við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda. Flestir, eða sex viðmælenda, 

sögðu börn með fjölþættan vanda og geðraskanir vera á gráum svæðum. Þetta 

samræmist niðurstöðum þeirra rannsókna sem um var fjallað í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Það er, að börn með fjölþættan vanda og geðraskanir er sá hópur barna 

sem er oftast sagður vera á gráu svæði og hefur mesta þjónustuþörf (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014-a; Ríkisendurskoðun, 2015; Gould, Beals-Erickson og Roberts, 2012; 

Weist, 2001). Börn með fjölþættan vanda heyra undir málaflokk fatlaðs fólks og ríkið þarf 

að taka tillit til þess hvað sú þjónusta er dýr þegar kostnaður sveitarfélaganna vegna 

þjónustu við fatlaða er metinn (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014/12; 

Velferðarráðuneytið, 2013). Einnig kom fram hjá nokkrum viðmælendum að þegar biðin 

eftir þjónustu verður löng, eins og hjá börnum með geðheilbrigðis- og fjölþættan vanda, 

þá verður vandinn miklu meiri en hann hefði þurft að verða ef þau hefðu fengið aðstoð 

strax og nauðsynlegt var. Þess vegna sé snemmtæk íhlutun svo mikilvæg til að koma í 

veg fyrir að beita þurfi dýrum úrræðum seinna meir. Þessi svör eru í takt við það sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í þjónustu við börn 

eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð (Tryggvi Sigurðsson, 2008; Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2007; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015; UNICEF, 2009).  
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Einn viðmælendanna sagði, að þótt börn með fjölþættan vanda og geðraskanir væru 

á gráum svæðum, þá nytu þau samt þjónustu frá sveitarfélaginu. Hér veitir sveitarfélagið 

því þjónustu sem ríkið á í raun að veita. Þetta er í samræmi við kenningar um stefnurek 

sem á sér stað þegar þjónustan breytist án þess að stjórnvöld hafi tekið um það 

stefnumarkandi ákvörðun. Aðalástæða þess eru til dæmis þegar ný félagsleg vandamál 

verða til sem vantar lausn við (Unnur V. Ingólfsdóttir, 2008; Nanna Björk Bjarnadóttir og 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013; Hacker, 2004). 

5.2 Hvernig er samstarfi ríkis og sveitarfélaga háttað þegar kemur að 
þjónustu þeirra við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda?  

Í lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, kemur fram að allir sjúklingar eiga rétt á sömu 

heilbrigðisþjónustu. Hún á að taka mið af líðan þeirra og horfum hverju sinni og bestu 

þekkingu sem kostur er á. Sjúklingar eiga einnig rétt á að samfella sé í þjónustunni og að 

samstarf sé á milli þeirra starfsmanna og stofnana sem sinna þjónustunni. Í 27. gr. 

laganna er ákvæði um að gera eigi allt sem mögulegt er til að veikt barn þroskist og njóti 

lífsgæða er „...hæfa aldri þeirra, þroska og ástandi.“ Í reglugerð um heilsugæslustöðvar 

nr. 787/2007, kemur fram að þær eigi að sinna meðal annars „...geðvernd, heilsuvernd 

unglinga og tryggja öllum landsmönnum fullnægjandi heilsugæslu í heimabyggð.“ 

Viðmælendur sögðu allir að samstarfi ríkis og sveitarfélaga væri ábótavant. Þau 

þyrftu að tala meira saman og og koma sér saman um skýrari skilgreiningar á 

þjónustunni til að bæta verklagið. Þetta eru svipaðar niðurstöður og hafa komið fram í 

ýmsum rannsóknum og skýrslum, þess efnis að það vanti skýrari mörk varðandi 

ábyrgðar- og verkaskiptingu þeirra sem sinna þjónustunni (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2016; Ríkisendurskoðun, 2015, maí; Velferðarráðuneytið, 2013). Þetta 

birtist líka í kerfiskenningunni. Það er að samspil kerfa eins og ríkis og sveitarfélaga er svo 

mikilvægt. Einstaklingurinn er hluti af stærri kerfum og þessi kerfi spila saman og tengslin 

á milli kerfa breytast sífellt. Þannig hjálpar kerfiskenningin okkur að skilja tengsl 

einstaklinga, stofnana og hópa. Í henni er lögð áhersla á að við getum breytt kerfinu með 

því að skilja tengslin á milli kerfanna (Andreae, 1996; Beckett og Taylor, 2010; Skyttner, 
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1996; Lára Björnsdóttir, 2006; Nichols, 2014; Tétreault, Freeman, Carrière, Beaupré, 

Gascon og Deschênes, 2014).  

Ein skýringin, sem nefnd var í viðtölunum á ónægu samstarfi ríkis og sveitarfélaga, er 

sú að ríkið veiti ekki nægu fjármagni í málaflokkinn. Þetta er í takt við þær skýrslur og 

rannsóknir sem til eru um viðfangsefnið (Ríkisendurskoðun, 2015; Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014-a). 

5.3 Hefur hagræðing ríkisins haft áhrif á þá þjónustu sem veitt er þeim 
börnum sem þurfa á sértækri aðstoð að halda? Ef já, þá hvernig?  

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar kemur fram að ríkisstofnanir hafi með hagræðingarkröfu 

sinni og niðurskurði orðið þess valdandi að skilgreiningar á sérfræðiþjónustu hafi 

þrengst. Þetta sjáist vel í þjónustu við börn. Frá árinu 2010 hefur heilsugæslan ekki tekið 

þátt í þessari greiningarvinnu. Í stað þess vísar hún á sérfræðiþjónustu skóla. Á sama 

tíma gera GRR og BUGL meiri kröfur til þess að frumgreiningar og þroskamat fylgi með 

tilvísunum til þeirra. Þannig sé vinna við greiningar barna í meira mæli færð yfir til 

sveitarfélaganna án þess að um það hafi verið samið eða vinnan við það kostnaðarmetin. 

Þróunin hefur haft neikvæð áhrif á þjónustu við börn og ráðuneytið þyrfti að koma upp 

greinilegri verkaskiptingu hvað þetta varðar. Úrræðaleysið hefur þau áhrif að skólakerfið 

getur ekki sinnt öllum þeim börnum sem þurfa á aðstoð að halda. Auk þess eru börn sem 

fá ekki nauðsynlega þjónustu í meiri áhættu en önnur börn í að flosna upp úr námi 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015). 

Langflestir viðmælendur töldu að hagræðing ríkisins hefði haft áhrif á þjónustu við 

börn með sértækar þarfir. Það virðist vera mjög algengt að félagsþjónustan taki að sér 

verkefni sem eru lögbundin verkefni ríkisins. Þetta samræmist skýrslum sem birtar hafa 

verið hér á landi um börn á gráum svæðum. Þau fá ekki lögbundna þjónustu og 

sveitarfélögum er jafnvel bent á að útvega úrræði fyrir þennan hóp barna þótt það sé 

ekki í þeirra verkahring samkvæmt lögum. Nærtækt dæmi er þjónusta við börn með 

ADHD (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014-a; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015; 

Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014).  
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Einn viðmælandinn tengdi þessa hagræðingu eða eins og hann kallaði það 

niðurskurð við grunnskólalögin því þar kæmi fram að öll börn eigi að fá þá þjónustu sem 

þau þarfnast. Þessu sé ekki framfylgt og hann taldi að þjónustan hefði versnað mikið á 

síðustu árum. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, kemur fram að nemendur eigi rétt á 

stuðningi í námi í samræmi við sérþarfir sínar. Einnig rímar þetta við stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, barnaverndarlög nr. 80/2002 og barnalög nr. 76/2003. 

Þar segir að það eigi að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem nauðsynleg er til að 

tryggja velferð þeirra. Ástæðu þess að það sé ekki farið eftir þessum lögum gæti verið að 

finna í þeim réttarreglum sem gilda hér á landi. Í 11. grein laga um opinber fjármál nr. 

123/2015, segir að lögin eigi að tryggja stöðuga hagstjórn og ábyrgðarfulla stjórn á 

fjármálum hins opinbera. Lögin í heild sinni eiga að koma í veg fyrir skörun ábyrgðarsviða 

ríkis og sveitarfélaga. Ennfremur kemur fram að hér á landi hefur sú réttarregla gilt að 

þegar lög og fjárlög stangast á, þá skiptir höfuðmáli hvort hagsmunir einstaklingsins séu 

nógu sérgreindir. Vegna þessa séu fjárlög oftast látin gilda. Þetta verði hins vegar til þess 

að almennu lögin komast ekki í framkvæmd þótt þau hafi formlega tekið gildi. Í 

Danmörku eru nýrri lög hins vegar látin gilda. Á danska þinginu er hægt að breyta 

almennum lögum tímabundið með ákvæðum í fjárlögum. Einnig má fjármagna verkefni 

sem kveðið er á um í nýjum lögum ef vitað er við setningu laganna hver kostnaður við 

þau verður. Einnig væri hægt að skrá þau lög sem fást ekki framkvæmd vegna fjárskorts, 

með tiltekinni merkingu í lagasafni eða bráðabirgðaákvæðum (Ragnhildur Helgadóttir, 

2014). 

5.4 Er úrbóta þörf í þjónustu við börn sem þurfa á sértækri aðstoð að halda? 
Ef já, þá hvaða?  

Það vantar skýrari leiðsögn, betra skipulag og stefnu um þjónustu við börn og unglinga. 

Vegna þessa hefur ákveðinn hópur barna ekki fengið úrræði á öðru sem er ítarþjónusta 

og þriðja þjónustustigi þar sem er sérþjónusta. Þar sem þjónustukerfið er samfellt, er 

nauðsynlegt að allir sem koma að þjónustunni séu sammála um markmið hennar, 

skipulag og leiðir. Ef stjórnvöld veita ekki nægilega leiðsögn þarf samráðsvettvangur 

þjónustuaðila að vera fyrir hendi. Til að slíkt samstarf skili árangri þarf það að fá tíma og 

fjármagn (Ríkisendurskoðun, 2015). 
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Flestir þeirra, sem tekið var viðtal við, sögðu að það þyrfti að skipuleggja þjónustuna 

betur og ríki og sveitarfélög þyrftu að hafa meira samráð um hana sín á milli. Þetta er í 

samræmi við það sem fram kemur í ýmsum skýrslum, rannsóknum og bréfum sem vitnað 

var til í fræðilega hluta þessarar ritgerðar. Nauðsynlegt er að bæta þjónustuna við 

þennan hóp barna (Umboðsmaður barna, 2015; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014-

a; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015; Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 

2010; Ríkisendurskoðun, 2015).  

Nokkrir viðmælendur nefndu, sem leið til að bæta þjónustuna, að frumgreiningar 

yrðu látnar gilda til að stytta biðlista hjá til dæmis Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 

Fram kemur hjá Ríkisendurskoðun (2016), að þann 1. desember 2015 hafi 208 börn verið 

á biðlista hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins en biðtíminn getur verið allt að ár. 

Samkvæmt lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, nr. 83/2003, þá þarf 

frumgreining að hafa átt sér stað áður en börnum er vísað þangað.  

Tveir viðmælendur vildu sem fyrr segir að börn hefðu málsstjóra sem sæi um þeirra 

mál. Þeir þyrftu ekki endilega að hafa neina sérstaka menntun. Þetta ætti því ekki að 

þurfa að vera dýrt úrræði. Málsstjórinn ætti að hafa samband við fjölskyldur og hafa 

yfirsýn yfir þeirra mál og vísa þeim áfram þangað sem þörf krefur hverju sinni. 

Málsstjórar eru nefndir í Tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–

2021 með áherslu á börn og barnafjölskyldur. Málsstjóra eiga þau börn að fá sem stríða 

við fjölþættan vanda. Hann á að sjá til þess að hagsmunir barnsins séu ávallt hafðir í 

fyrirrúmi við ákvarðanatöku (Þingskjal 1502, 2015-2016). Einnig töldu langflestir 

viðmælendur í rannsókninni mikilvægt að auka forvarnarstarf fyrir börn með sértækar 

raskanir. Meðal annars var greint frá því að sumir grunnskólar Reykjavíkur skima fyrir 

kvíða og þunglyndi og niðurstöður úr þeim skimunum væru notaðar þegar lítils háttar 

inngrip væru gerð. Í 40. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008, kemur fram að 

forvarnarstarf, eins og er lýst hér að framan, eigi að fara reglulega fram í grunnskólum. 

Þannig sé hægt að hjálpa nemum með sértæk vandamál. Í Tillögu til þingsályktunar um 

fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–2021 með áherslu á börn og barnafjölskyldur, er einnig 

lögð áhersla á mikilvægi forvarna. Verkefnið Heilsueflandi Breiðholt snýst meðal annars 
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um að skima fyrir kvíða og þunglyndi og bæta forvarnir almennt í grunnskólum 

hverfisins. Greiningum barna í því hverfi hefur fækkað um helming frá því að þessi vinna 

hófst (Þingskjal 1502, 2015-2016; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015; 

Forvarnarstefna Reykjavíkurborgar 2014-2019, 2015). 

5.5 Hvernig er þjónustan við börn hér á landi sem þurfa á sértækri aðstoð að 
halda?  

Í yfirliti Sambands íslenskra sveitarfélaga, um grá svæði í verkaskiptingu milli ríkis og 

sveitarfélaga á sviði velferðarþjónustu, fá börn með fjölþættan vanda mestu 

umfjöllunina. Í þeirri umfjöllun kemur fram að starfsmenn félagsþjónustu sveitar-

félaganna álíta að Barnaverndarstofa sinni mun sjaldnar þeim börnum núna en áður var. 

Sveitarfélögum sé bent á að koma sér sjálf upp úrræðum fyrir þennan hóp barna. 

Sambandið bendir á að börn á gráum svæðum eigi sama rétt og aðrir á að fá þjónustu í 

heilbrigðis- og barnaverndarkerfinu og með því að neita þessum börnum um úrræði, 

hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð, göngum við gegn alþjóðlegum skuldbindingum 

sem gilda hér á landi fyrir öll börn (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014-a). Þórhildur 

Líndal (2007), greinir frá því að fram komi í Barnasáttmálanum að stjórnvöld eigi að setja 

fram þjónustustaðla fyrir viðeigandi stofnanir sem þeim ber að fara eftir. Einnig á að 

skoða vel hvort og hvernig er unnið eftir þessum stöðlum. Þetta eftirlit á einnig við um 

alla þá sem bera ábyrgð á börnum samkvæmt lögum. Í skýrslunni Tilmæli 

Ráðherranefndar Evrópuráðsins um réttindi barna og barnvæna félagsþjónustu við börn 

og fjölskyldur, er lagt til að komið verði á gæðastöðlum eða skilvirku eftirlits- og 

matskerfi í félagsþjónustu. Fara á fram bæði innra og ytra mat, sem foreldrar og börn 

taka þátt í. Niðurstöður úr þessu mati eiga að sjást opinberlega (Velferðarráðuneytið, 

2015). Enginn viðmælenda í rannsókn höfundar minntist á slíkt matskerfi í svörum 

sínum. 

Allar spurningar rannsakanda snéru að þjónustu við börn með sértækar raskanir hér 

á landi. Greinilegur munur var á því hvernig viðmælendunum fannst þjónustan við 

þennan hóp barna, eftir því hvort um ræddi starfsmenn félagsþjónustunnar annars vegar 

eða starfsmenn frjálsra félagasamtaka og ríkis hins vegar. Hinir fyrrgreindu litu 
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þjónustuna mun jákvæðari augum en starfsmenn félagsþjónustunnar. Þetta skýrist að 

hluta til sennilega af því að starfsmenn félagsþjónustunnar þekkja betur til þeirrar 

þjónustu sem þar er veitt. En starfsmenn ríkis og frjálsra félagasamtaka fá sendar 

ábendingar um það sem miður fer í þjónustunni og það hefur sennilega áhrif á það 

hvernig þeir lýsa upplifun sinni af henni.  

Báðir starfsmenn félagsþjónustunnar utan höfuðborgarsvæðisins sögðu þjónustu 

BUGL ófullnægjandi. Einnig sögðu nokkrir viðmælenda mun vera á þjónustunni eftir 

hverfum í Reykjavík og eftir því hvort fólk byggi á eða utan höfuðborgarsvæðisins. Það að 

barna- og unglingageðdeild sinni ekki börnum með sértækar þarfir sem skyldi, hefur áður 

verið nefnt í þessari ritgerð (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014; Umboðsmaður 

barna, 2015-a). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom jafnframt fram að yfirmenn félagsþjónustunnar 

utan höfuðborgarsvæðisins virtust hafa meiri yfirsýn yfir sína þjónustu. Líkleg skýring er 

fámenni í sveitarfélaginu og að stundum þyrfti að leita í stærri byggðarlög eftir þjónustu 

eða sækja hana á höfuðborgarsvæðið. Rannsóknir á börnum með sértækar raskanir hafa 

sýnt þetta (Jónína Lovísa Kristjánsdóttir, 2014).    

Flestir viðmælenda sögðu ástæðu þjónustuleysisins til handa þessum hópi vera of 

lítið fjármagn frá ríkinu. Fjármagn var nefnt 67 sinnum samtals í viðtölunum. Langoftast í 

því samhengi að það vantaði meira fjármagn til þess að geta sinnt betur þjónustu við 

börn með sértækar raskanir. Það, að of litlar fjárveitingar séu ástæða ófullnægjandi 

þjónustu, kemur fram í fjölmörgum skýrslum og rannsóknum um þetta viðfangsefni 

(BUPL, 2010; Gould, Beals-Erickson og Roberts; 2012; Weist, 2001; Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2015; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Annað dæmi um að börn fái 

ekki þjónustu við hæfi er að finna í grunnskólunum. Flestir viðmælendur voru sammála 

um að skóli án aðgreiningar væri mjög góð stefna en gengi ekki upp vegna skorts á 

sérþekkingu og fjármagni og stefnunni væri í raun ekki fylgt í skólum hér á landi. 

Samsvarandi upplýsingar koma fram í rannsóknum á stefnunni um skóla án aðgreiningar. 

Til þess að hægt sé að framfylgja stefnunni, þarf meðal annars meira fjármagn, aukna 

sérfræðiþekkingu og meiri stuðning við nemendur og kennara (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneyti, 2015; Reykjavíkurborg, skóla- og frístundasvið, 2012; 

Sigurlaug Indriðadóttir, 2014; Sigurborg Inga Sigurðardóttir, 2009).  

Einn viðmælandi hjá félagsþjónustunni greindi frá því að framhaldsskólar, sem ríkið 

ber ábyrgð á, krefðust þess að nemendur með lesblindu fengju nýjar greiningar, sem 

sveitarfélagið ætti að útvega, áður en þeir hæfu nám í framhaldsskóla. Um þetta hefur 

verið skrifað og lögð áhersla á að þetta er ekki á ábyrgð sveitarfélaganna. Í 34. grein 

grunnskólalaga kemur fram að þessar greiningar eru á ábyrgð framhaldsskólanna 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016-a).  

5.6 Er þjónustan við börn hér á landi, sem þurfa á sértækri aðstoð að halda, í 
samræmi við Barnasáttmálann? 

Í spurningunni um Barnasáttmálann var þriðja grein Barnasáttmálans sérstaklega nefnd. 

Eins og áður er nefnt segir viðkomandi grein að allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda 

er varða börn skuli byggjast á því sem er börnum fyrir bestu (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.). Rannsakandi tók fram, þegar hann bar upp þessa spurningu fyrir 

viðmælendur, að átt væri við Barnasáttmálann í heild sinni. Þessi ákveðna grein var bara 

höfð til hliðsjónar.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, eða 

Barnasáttmálinn, var lögfestur hér á landi árið 2013. Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 

bera ábyrgð á að farið sé eftir sáttmálanum og er fylgst með að það sé gert. 

(Innanríkisráðuneytið 1998; Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Gildi 

Barnasáttmálans felst meðal annars í því að bæta viðhorf til barna og efla meðvitund. Til 

þess er ætlast að hann sé hafður til hliðsjónar í allri vinnu með börnum til að bæta stöðu 

þeirra (Hrefna Friðriksdóttir, 2009). 

Allir viðmælendur í rannsókninni, utan einn, sögðu þjónustuna við börn með 

sértækar raskanir ekki vera í samræmi við Barnasáttmálann. Viðmælendur rökstuddu 

það þó ekki allir á sama hátt. Flestir nefndu þá löngu biðlista sem eru í kerfinu eftir 

þjónustu. Einn viðmælandi sagði það greinilegt að þær ákvarðanir sem teknar væru um 

börn væru ekki alltaf barninu fyrir bestu eins og Barnasáttmálinn segir til um. Nokkrir 

viðmælendur sögðu þjónustuna ekki samrýmast lögum almennt. Þetta passar við það 
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sem skrifað hefur verið um börn á gráum svæðum. Þjónusta við þau er mjög 

ófullnægjandi en dæmi um börn á gráum svæðum eru börn með fjölþættan vanda og 

geðraskanir. Þau eiga jafnan rétt og önnur börn á að þörfum þeirra sé sinnt og með því 

að gera það ekki erum við að brjóta alþjóðleg lög sem gilda hér á landi (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2014-a; Umboðsmaður barna, 2015; Umboðsmaður barna, 2010; 

Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016; Þingskjal 1502, 2015-2016).  

Félagsþjónusta höfuðborgarsvæðisins (1) var eini viðmælandinn sem sagði 

þjónustuna vera í samræmi við Barnasáttmálann. Það er gott dæmi um að starfsmenn 

félagsþjónustunnar eru mun jákvæðari í garð þjónustunnar en starfsmenn ríkis og 

frjálsra félagasamtaka.  

Í Tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–2021, er lögð áhersla á 

að börn og fjölskyldur þeirra fái viðeigandi þjónustu. Einnig að tryggð verði þjónusta við 

börn á unglingsaldri með fjölþættan vanda. Í tillögunni er samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins hafður að leiðarljósi. Fjölskyldustefnan sem kemur fram í 

frumvarpinu endurspeglar þau réttindi sem þar koma fram (Þingskjal 1502, 2015-2016). 

Leita má ýmissa skýringa á því hvers vegna þjónusta við börn með sértækar raskanir 

hérlendis samræmist ekki Barnasáttmálanum. Ein skýringin er sú að vegna fámennis 

samfélagsins sé fátt um sérfræðinga á þessu sviði. Því komi sama fólkið að málinu á 

mismunandi stigum. Vegna fámennisins þurfa stjórnvöld að treysta á sérfræðiþekkingu 

innan úr kerfinu. Aðhald vanti frá stofnunum sem eru utan við kerfið, eins og tíðkast víða 

í stærri samfélögum (Baldur Þórhallsson, 2000; Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006-a). Því 

hefur verið haldið fram að stefnurek hafi orðið hér á landi vegna aðgerðaleysis 

stjórnvalda í bæði heilbrigðis- og félagsþjónustu hér á landi (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 

2006; Unnur V. Ingólfsdóttir, 2008). 

5.6.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Eins og áður hefur verið bent á þá var einungis talað við tíu aðila í rannsókninni sem 

gefur niðurstöðu rannsóknarinnar lítið alhæfingargildi. Hún getur þó gefið sitthvað til 

kynna um ástandið. Niðurstöður rannsóknarinnar rímuðu nokkuð vel við fræðilegar 

heimildir ritgerðarinnar. Það bendir einnig til þess að niðurstöðurnar gefi nokkuð rétta 
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mynd af ástandinu. Sem fyrr segir var rætt við fjóra starfsmenn félagsþjónustunnar, einn 

ríkisstarfsmann og þrjá starfsmenn frjálsra félagasamtaka við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Eftir á að hyggja hefði mátt tala við fleiri fulltrúa ríkisins. Aðeins var 

rætt við einn slíkan, en svör hans áttu meira sameiginlegt með svörum fulltrúa frjálsra 

félagasamtaka en félagsþjónustunnar. Rannsakandi vildi bæði taka viðtöl við starfsmenn 

félagsþjónustu innan og utan höfuðborgarsvæðisins til að skoða hvort munur væri á 

svörum þeirra eftir búsetu. Þegar á heildina er litið má segja að starfsmenn 

félagsþjónustunnar utan höfuðborgarsvæðisins hafi haft neikvæðara viðhorf til 

þjónustunnar en starfsmenn félagsþjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu.   
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6 Lokaorð 

Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á stöðu þjónustu við börn hér á landi með sértækar 

raskanir og kanna hvort þau lendi á gráum svæðum. Aðallega var litið til skýrslna og 

annarra opinberra gagna frá ríki og sveitarfélögum. Íslenskar og erlendar rannsóknir á 

þessu efni voru einnig notaðar til að styðja réttmæti rannsóknarinnar, til samanburðar 

og aukins skilnings á viðfangsefninu. Jafnframt var stuðst við söguleg gögn. Tekin voru 

viðtöl við tíu fagmenn sem sinna þjónustu við börn. Niðurstöðurnar eru í stuttu máli þær 

að þjónustan við börn á Íslandi er ekki fullnægjandi og grá svæði eru til staðar í kerfinu. 

Flestir þátttakendurnir sögðu börn með geðrænan og fjölþættan vanda helst vera á gráu 

svæði. Fjárskortur var yfirleitt sagður vera orsök þessa gráu svæða. Einnig lögðu 

viðmælendur áherslu á að til þess að laga kerfið þyrfti að skilgreina betur hver ætti að 

gera hvað. Samþætta þyrfti kerfin og hafa þau heildrænni en þau eru í dag. 

Starfsmönnum félagsþjónustunnar fannst kröfur til sín um veitta þjónustu hafa aukist á 

síðustu árum. Þeir eru einnig jákvæðari út í þjónustuna en starfsmaður ríkisins og 

starfsmenn frjálsu félagasamtakanna.  

Það sem kom rannsakanda mest á óvart, af niðurstöðum þessarar rannsóknar, var að 

þjónustan við börn með sértækar þarfir væri mismunandi eftir hverfum í Reykjavík. Þetta 

hafði hann enga hugmynd um og hafði hvergi rekist á það í þeim skýrslum og gögnum 

sem hann hafði viðað að sér um efnið. Það gæti því verið áhugavert að skoða nánar 

þjónustu við börn eftir hverfum í Reykjavík. Það væri til dæmis hægt að gera með því að 

rannsaka þau úrræði og tilboð sem félagsþjónustan og þjónustumiðstöðvar í Reykjavík 

bjóða börnum upp á . Þetta gæti verið megindleg rannsókn þar sem úrræðin og tilboðin 

væru sett upp í töflu og á myndrænu formi og borin saman. Einnig væri hægt að gera 

eigindlega rannsókn með því að taka viðtöl við starfsmenn á þessum stofnunum og 

spyrja þá um þjónustuna sem er í boði fyrir börn með sértækar raskanir.  

Jafnframt væri verðugt viðfangsefni að rannsaka stöðu barna hælisleitenda hér á 

landi. Einn viðmælandinn sagði þau ekki fá skólavist fyrr en þau væru komin með 



92 

 

 

dvalarleyfi hér á landi. Þau eiga eins og önnur börn rétt á því að ganga í skóla. Þetta væri 

hægt að rannsaka með eigindlegum viðtölum við þau og forráðamenn þeirra.  

Allt bendir til þess að þetta sé raunveruleikinn á Íslandi í dag. Börn bíða lengi eftir 

þjónustu og fá hana jafnvel ekki. Afleiðingin verður jafnvel sú að þau þurfi á aðstoð að 

halda sem fullorðnir einstaklingar. Líklega hefði verið hægt að koma í veg fyrir það með 

því að veita börnunum þjónustu strax og þau þurftu þess með, eins og snemmtæk 

íhlutun gengur út á. Bæta þarf þjónustuna við börn og er það ósk höfundar að þessi 

ritgerð verði til þess að auka þekkingu og umræðu um þetta brýna úrlausnarefni og 

hvetji aðra rannsakendur til að kafa enn dýpra í efnið. Einnig væri óskandi að þessi 

ritgerð myndi, auk þess að vera framlag til nýrrar þekkingar á þessu þarfa viðfangsefni, 

stuðla að því að þjónusta við börn myndi batna hér á landi.  

Lokaorð þessarar ritgerðar á viðmælandi sem hafði þetta meðal annars að segja um 

Barnasáttmálann: 

Rekstur ríkisins er betur rekinn með hagsmuni barna að leiðarljósi. Þá hugsum við um 

sjálfbærni, þá hugsum við um það að hlúa vel að umhverfinu fyrir börnin í dag og til 

framtíðar sko. Já, það er hægt að taka allan skalann í stjórnsýslu í rekstri ríkisins í bara 

umhverfismálum, í samfélagsmálum. Ef Barnasáttmálinn er til grundvallar, þá eigum við 

að geta tekið heilbrigðar og skynsamlegar ákvarðanir (Frjáls félagasamtök 2). 

 

 

____________________________________ 

Soffía Guðrún Guðmundsdóttir 
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Viðauki A: Viðtalsvísir 

 

1. Hvernig finnst þér þjónustan vera í þínu sveitarfélagi? 
2. Telur þú að allir hópar barna séu að fá næga þjónustu ? Ef nei hvaða hópar telur þú 

sérstaklega að fái ekki næga þjónustu? 
3. Telur þú að börnin fái næga þjónustu frá þjónustuaðilum sveitarfélagsins, s.s. 

a. barnavernd,  
b. fræðslusviði (leik- og grunnskóla og sérfræðiþjónustu skóla),  
c. félagsþjónustu,  
 

heilbrigðisyfirvöldum, s.s. 

d. heilsugæslu,  
e. Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH) s.s. barnadeild og Barna- og 

unglingageðdeild (BUGL), 
 

Öðrum stofnunum ríkisins, s.s.  

f. Greiningar- og ráðgjafastöð eða  
g. öðrum þjónustuaðilum (Heyrnar- og talmeinastöð eða öðrum)?  

 

Ef ekki hvar finnst þér vanta betri þjónustu og hvernig má lagfæra hana ? 

4. Hver er þín upplifun af stefnu skóla án aðgreiningar í tengslum við þjónustuna? 
5. Hvernig eru samskipti ykkar við stofnanir ríkisins; Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

BUGL, heilsugæslu og aðrar stofnanir sem þið þurfið að hafa samband við vegna 
þjónustunnar?  

6. Telur þú að þjónustan sé í samræmi við ákvæði Barnasáttmálans? (Sbr. 3. grein 
Barnasáttmálans sem segir að allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn 
skulu byggðar á því sem er börnum fyrir bestu). 

7. Þekkir þú til grárra svæða í þjónustunni ? 
(Í ritgerðinni verður notast við þá skilgreiningu að börn sem fá ekki þá þjónustu og 
úrræði sem þau þurfa á að halda, vegna skörunar ábyrgðarsvæða, eru skilgreind sem 
börn á gráum svæðum, hér er ég að biðja um dæmi um grá svæði).  
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8. Hvernig finnst þér samstarf grunnskóla/leikskóla og annarra stofnanna vera í þjónustu 
við þennan hóp? 

9. Geturðu lýst fyrir mér, eins og það snýr að þér, hvernig samstarf milli ríkis og 
sveitarfélaga er þegar kemur að þjónustunni?  

10. Telur þú að hagræðing ríkisins á undanförnum árum hafi haft áhrif á þjónustuna, ef já 
þá hvernig? 

11. Telur þú að þjónustan hafi breyst að einhverju leiti, á síðustu árum, ef já þá hvernig 
og hvers vegna?  

 

Eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri?  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna!  

 

  
 

 


