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Útdráttur	

Að	búa	við	fátækt	getur	haft	víðtæk	efnahagsleg	og	félagsleg	áhrif	á	velferð	barna.	Árið	

2014	 bjuggu	 um	 9,1%	 barna	 á	 Íslandi	 við	 fátækt	 samkvæmt	 skortgreiningu	 Unicef.	

Mikilvægt	er	 að	bæta	hag	þeirra	barna	 sem	búa	við	 fátækt	en	niðurstöður	 rannsókna	

benda	til	þess	að	viðhorf	og	reynsla	barna	af	því	að	 	búa	við	fátækt	séu	lykilatriði	fyrir	

stefnumótun	og	breytingu	á	þjónustu	í	málum	er	varða	fátækt	barna.	

Rannsóknin	 er	 hluti	 af	 stærri	 rannsókn	 á	 vegum	 velferðarsviðs	 Reykjavíkurborgar	

þar	sem	verið	er	að	kanna	umfang	fátæktar	og	reynslu	reykvískra	barna	af	því	að	búa	við	

fátækt.	 Tilgangur	 rannsóknarinnar	 er	 að	 vinna	 gegn	 fátækt.	 Markmið	 þessa	 hluta	

rannsóknarinnar	er	að	kanna	reynslu	reykvískra	barna	af	því	að	búa	við	fátækt	ásamt	því	

að	skoða	áhrif	 fátæktar	á	 líf	þeirra.	Þá	var	það	sérstaklega	skoðað	hvernig	hægt	er	að	

breyta	 skipulagi	 þjónustu	 svo	 hún	 nýtist	 börnum	 sem	 búa	 við	 fátækt.	 Við	 vinnslu	

rannsóknarinnar	var	eigindlegri	aðferð	beitt.	Tekin	voru	11	hálfstöðluð	viðtöl	við	börn	á	

aldrinum	7-12	ára	en	þau	voru	talin	búa	við	fátækt	þar	sem	þau		áttu	öll	 foreldra	sem	

hlotið	hafa	fjárhagsaðstoð	til	framfærslu	í	þrjá	mánuði	eða	meira.	

	Niðurstöður	benda	til	þess	að	börn	sem	búa	við	fátækt	í	Reykjavík	taki	takmarkaðan	

þátt	í	tómstundum	ásamt	því	að	búa	oft	við	fremur	þröngan	og	ófullnægjandi	húsakost.	

Þá	hafði	 fátæktin	einnig	 í	 sumum	tilfellum	áhrif	á	 tengsl	barna	við	 fjölskyldu	þeirra	og	

jafningja.	 Samkvæmt	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 skortir	 ekki	 úrræði	 á	 vegum	

Reykjavíkurborgar	sem	gætu	hentað	börnum	sem	lifa	undir	fátæktarmörkum.	Þó	benda	

niðurstöður	til	þess	að	skortur	sé	á	því	að	fjölskyldur	sem	búi	við	fátækt	nýti	sér	úrræði	

sem	 snúa	 að	 þjónustu	 við	 börn	 en	 þar	 er	 aðkoma	 félagsráðgjafa	 mikilvæg.	 Þá	 þurfa	

félagsráðgjafar	að	tryggja	það	að	raddir	barna	fái	að	hljóma	þegar	gerðar	eru	áætlanir	

með	fjölskyldum	ásamt	því	að	tryggja	eftirfylgni	áætlana.		

	

Lykilorð:	Börn,	fátækt,	reynsla	barna,	fjölskylduvinna,	þátttaka		
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Abstract	

Living	 in	 poverty	 can	 have	 an	 extensive	 impact	 on	 children's	 lives	 and	 welfare.	 The	

results	of	Unicef’s	privation	analysis	 in	2014	demonstrated	 that	9,1%	of	children	 lived	

with	 poverty	 in	 Iceland.	 It	 is	 important	 to	 improve	 children's	 situation	 that	 live	 in	

poverty.	 Studies	point	 out	 that	 views	 and	experience	of	 children	 living	 in	poverty	 are	

among	 the	 key	 factors	 for	 policymaking	 and	 changes	 when	 dealing	 with	 cases	 on	

children's	poverty.	

This	 volume	 represents	 one	 part	 of	 a	 larger	 research	 project	 undertaken	 by	 the	

Department	of	welfare	of	the	city	of	Reykjavík	which	has	the	objectives	to	explore	the	

extent	of	 child	poverty	 in	Reykjavík	as	well	as	 to	elicit	 the	perspective	of	 the	children	

living	in	poverty	on	their	circumstances.	The	purpose	of	the	research	is	to	work	against	

poverty.	The	aim	of	this	volume	of	the	researc	is	to	explore	the	experiences	of	children	

living	in	poverty	and	the	effects	of	poverty	on	their	lives.	Specifically	explored	was	how	

the	service	can	be	changed	so	it	becomes	more	useful	for	children	living	in	poverty.	The	

research	method	is	qualitative	as	11	interviews	were	conducted	with	children	aged	7-12	

years.	Participants	were	identified	as	living	in	poverty	because	they	all	had	parents	that	

had	been	receiving	financial	aid	for	three	months	or	longer.	

	The	 results	 demonstrate	 that	 children	 living	 in	 poverty	 are	 specifically	 in	 need	

within	 the	 fields	 of	 leisure	 involvement	 and	 housing.	 The	 poverty	 in	 some	 cases	 also	

affected	 the	 children’s	 relationship	 with	 their	 family	 and	 peers.	 According	 to	 the	

research	findings	there	is	no	shortage	of	resources	arranged	by	the	city	of	Reykjavík	that	

could	be	 suitable	 for	 children	 living	under	 the	poverty	 line.	However,	Results	 indicate	

that	 there	 is	 a	 deficit	 when	 it	 comes	 to	 families	 living	 in	 poverty	 and	 their	 usage	 of	

resources	 for	 children.	 In	 regards	 to	 that	 the	 involvement	of	 social	workers	 is	 critical.	

Moreover,	 social	workers	need	 to	ensure	 that	 the	children’s	voices	are	heard	when	a	

plan	is	made	with	families	as	well	as	ensuring	that	said	plans	are	followed	through.		

		

Keywords:	Children,	poverty,	children’s	experience,	family	work,	participation.	
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Formáli		

Rannsókn	 þessi	 er	 30	 ECTS-eininga	 lokaverkefni	 til	 MA-gráðu	 til	 starfsréttinda	 í	

félagsráðgjöf	 við	Háskóla	 Íslands.	 Áhugi	minn	 er	 tilkominn	 frá	 reynslu	minni	 af	 því	 að	

vinna	 með	 börnum	 og	 unglingum	 sem	 oft	 á	 tíðum	 búa	 við	 krefjandi	 félagslegar	

aðstæður.	Ég	er	 fyrst	og	fremst	þakklát	þeim	börnum	sem	gáfu	sér	tíma	til	að	tala	við	

mig	um	líf	sitt	og	reynslu	en	án	þeirra	hefði	rannsóknin	ekki	orðið	að	veruleika.	Þá	er	ég	

einnig	 þakklát	 þeim	 foreldrum	 sem	 veittu	 rannsakanda	 aðgang	 að	 börnum	 sínum	 og	

sýndu	mér	 traust.	 Leiðbeinanda	mínum,	 Hervöru	 Ölmu	 Árnadóttur,	 vil	 ég	 þakka	 fyrir	

afar	 góða	 leiðsögn	og	hvatningu	við	gerð	 rannsóknarinnar.	Þá	 vil	 ég	einnig	þakka	Erlu	

Björgu	 Sigurðardóttur,	 deildarstjóra	 gæða	 og	 rannsókna	 á	 velferðarsviði	

Reykjavíkurborgar,	fyrir	góða	leiðsögn	og	aðstoð	við	gerð	rannsóknar.		

Sérstakar	þakkir	fær	Laufey	Jóhannsdóttir,	 föðursystir	mín,	fyrir	að	útvega	frábæra	

lærdómsaðstöðu.	Þá	vil	ég	koma	á	framfæri	þökkum	til	bróður	míns,	Sigurðar	Ólafssonar	

og	Sólrúnar	Helgu	Guðmundsdóttur	fyrir	yfirlestur.	Þá	vil	ég	koma	á	framfæri	þökkum	til	

fjölskyldu,	 vina	 og	 samnemenda	 fyrir	 kærkominn	 stuðning.	 Að	 lokum	 vil	 ég	 þakka	

kærasta	 mínum,	 Ármanni	 Helga	 Hjálmarssyni,	 fyrir	 hvatningu,	 hlýju	 og	 ómetanlegan	

stuðning.	

Ritgerðina	vil	ég	tileinka	öllum	þeim	sem	börnum	sem	búið	hafa	við	fátækt.		
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1 Inngangur		
Fátækt	 í	 heiminum	 er	 talin	 vera	 ein	 af	 helstu	 áskorunum	 samtímans.	 Afleiðingar	

fátæktar	 líkt	 og	 skert	 tækifæri	 og	 ójöfnuður	 geta	 varðað	 brot	 á	 mannréttindum.	

Markmið	 Mannréttindasáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna	 er	 að	 styrkja	 samfélög	 og	

fjölskyldur	 til	 að	 fá	 tilheyrandi	 aðstoð	 og	 stuðla	 að	 réttlátri	 dreifingu	 tekna	 og	 eigna	

(UNICEF,	2000).	Þrátt	fyrir	markmið	mannréttindasáttmálans	hefur	bilið	á	milli	fátækra	

og	ríkra	fjölskyldna	aukist	í	vestrænum	ríkjum	með	þeim	afleiðingum	að	börnum	fjölgar	

sem	 búa	 við	 fátækt	 (Save	 the	 Children,	 2014).	 Á	 hverju	 ári	 er	 framkvæmd	 evrópsk	

lífskjararannsókn	 til	 að	 kanna	 kjör	 og	 aðstæður	 Evrópubúa	 og	 er	 Ísland	 þátttakandi	 í	

þessari	rannsókn.	Á	fimm	ára	fresti	er	sérstakur	viðauki	sendur	til	þátttakenda	sem	snýr	

að	 kjörum	 barna	 á	 heimilinu	 sem	 hefur	 það	 að	 markmiði	 að	 mæla	 efnislegan	 skort	

barna.	Síðustu	niðurstöður	rannsóknarinnar,	sem	birtar	voru	árið	2014,	sýndu	fram	á	að	

6.100	 börn	 bjuggu	 við	 fátækt	 á	 Íslandi	 eða	 u.þ.b.	 9,1%	 allra	 barna	 landsins	 (Lovísa	

Arnardóttir,	2016).		

Að	 búa	 við	 fátækt	 getur	 haft	 víðtæk	 áhrif	 á	 velferð	 barna	 og	 líðan	 þeirra.	 Fátækt	

getur	haft	áhrif	á	 líkamlega	og	andlega	heilsu	barna	vegna	skerts	aðgengi	að	björgum.	

Þá	 getur	 fátækt	 einnig	 haft	 áhrif	 á	 félagslega	 stöðu	 barna	 og	 námsárangur	 þeirra	

(Gornick	 og	 Jäntti,	 2011;	 Kuruvilla	 og	 Jacob,	 2007;	 Lee,	 2011).	 Foreldrar	 sem	 búa	 við	

fátækt	 eru	 einnig	 líklegri	 til	 að	 upplifa	 streitu	 vegna	 bágrar	 fjárhagsstöðu.	 Þá	 getur	

streitan	haft	mikil	áhrif	á	tengsl	foreldra	við	börn	sín	og	getu	til	að	veita	börnum	sínum	

viðeigandi	stuðning.	Þar	að	auki	eru	börn	sem	búa	við	fátækt	líklegri	til	að	hljóta	ekki	þá	

örvun	 sem	 nauðsynleg	 er	 fyrir	 þroska	 þeirra.	 Truflun	 á	 tengslum	 og	 skortur	 á	 örvun	

getur	þá	haft	neikvæðar	afleiðingar	á		stöðu	barns	og	velferð	þess	(Guo	og	Harris,	2000;	

Lovísa	Arnardóttir,	2016).		

Svo	hægt	sé	að	meta	stöðu	þeirra	sem	búa	við	fátækt	og	kanna	hvað	betur	mætti	

fara	er	mikilvægt	að	 stunda	 fjölbreyttar	 rannsóknir.	Mælingar	á	því	hversu	mörg	börn	

búa	við	fátækt	gefa	góða	mynd	af	stöðu	mála	en	líta	þarf	einnig	á	það	hver	reynsla	og	

upplifun	barna	er	af	því	 að	búa	við	 fátækt	 (Guðný	B.	Eydal	og	Cynthia	 L.	 Jeans,	2008;	

Mood	 og	 Jonsson,	 2016).	 Til	 að	 fá	 skýra	 mynd	 af	 reynslu	 barna	 og	 upplifun	 er	
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nauðsynlegt	 að	 samtal	 eigi	 sér	 stað	 við	 börn	 (Guðrún	 Kristinsdóttir	 og	 Hervör	 Alma	

Árnadóttir,	2015).		

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	kanna	upplifun	og	reynslu	barna	 í	Reykjavík	af	því	

að	 búa	 við	 fátækt	 ásamt	 því	 að	 skoða	 afleiðingar	 fátæktar	 á	 líf	 þeirra.	 Tilgangur	

rannsóknarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	aðstæður	barna	sem	búa	við	fátækt	til	að	geta	veitt	

þessum	 börnum	 betri	 þjónustu	 og	 auka	 velferð	 þeirra.	 Rannsóknarspurningarnar	 eru	

eftirfarandi:	

1. Hver	er	reynsla	reykvískra	barna	af	því	að	búa	við	fátækt?		

2. Hvaða	áhrif	hefur	fátækt	á	tengsl	barna	við	fjölskyldu	og	jafningja?	

3. Hvernig	þarf	skipulag	þjónustu	að	vera	til	að	hún	nýtist	börnum	sem	búa	við	

fátækt?	

Rannsóknin	skiptist	niður	í	sjö	hluta	ásamt	undirköflum.	Fyrst	ber	að	nefna	inngang	

en	í	öðrum	hluta	er	fræðileg	umfjöllun	um	börn	og	samfélag	þar	sem	bernskan	verður	

skilgreind	og	farið	yfir	hugmyndir	bernskufræðinnar.	Því	næst	verður	farið	yfir	þátttöku	

barna	 í	 rannsóknum	 og	 þar	 á	 eftir	 verður	 farið	 yfir	 notendasamráð	 með	 börnum	 og	

mikilvægi	barnamiðaðrar	nálgunar.	 Í	 lok	annars	hluta	er	 fjallað	um	réttindi	barna	með	

áherslu	 á	 börn	 sem	búa	 við	 fátækt.	 Í	 þriðja	 hluta	 er	 fjallað	 um	 fátækt	með	 áherslu	 á	

fátækt	 barna.	 Til	 að	 byrja	 með	 verður	 fátækt	 skilgreind	 og	 farið	 yfir	 mælingar	 sem	

notaðar	eru	til	að	meta	fátækt	ásamt	mikilvægi	barnasjónarhornsins.	Þá	verður	farið	yfir	

afleiðingar	 fátæktar	 á	 börn	 og	 í	 kjölfarið	 verður	 farið	 yfir	 afleiðingar	 barnafátæktar	 á	

fullorðinsár.	 Því	 næst	 verður	 farið	 yfir	 stefnur	 stjórnvalda	 varðandi	 fátækt	 og	 stöðu	

fátæktar	 á	 Íslandi.	 Þá	 verður	 farið	 yfir	 þjónustu	 við	 fátæk	 börn	 og	 barnafjölskyldur	 í	

Reykjavík.	 Í	 síðasta	 hluta	 þiðja	 hluta	 verður	 fjallað	 um	 þær	 kenningar	 sem	 tengjast	

viðfangsefni	 rannsóknarinnar	 en	 í	 þeim	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 tengslakenninguna,	

kenninguna	 um	 félagslega	 arfleið	 og	 kerfiskenninguna.	 Í	 fjórða	 hluta	 verður	 farið	 yfir	

þær	rannsóknaraðferðir	sem	notast	verður	við	en	í	þeim	kafla	verður	farið	yfir:	markmið	

og	 rannsóknarspurningar,	 framkvæmd	 rannsóknar,	 þátttakendur,	 gagnaöflun	 og	

úrvinnslu	 gagna.	 Þar	 verður	 einnig	 fjallað	 um	 siðferðileg	 álitamál	 og	 takmarkanir	 og	

styrkleika	 rannsóknarinnar.	 Fimmti	 hluti	 snýr	 að	 því	 að	 gera	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	

gagnagreiningar	 en	niðurstöður	 verða	 kynntar	 út	 frá	 viðeigandi	 þemum.	 Í	 sjötta	 hluta	
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verður	 rannsóknarspurningum	 svarað	 í	 samhengi	 við	 fræðilegan	 bakgrunn.	 Í	 hluta	 sjö	

verða	vangaveltur	rannsakanda	og	skoðanir	settar	fram	í	lokaorðum.	Í	lokaorðum	verður	

einnig	komið	inn	á	það	hvernig	niðurstöður	rannsóknarinnar	geta	nýst	félagsráðgjöfum	í	

starfi	með	börnum	sem	búa	við	fátækt.	
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2 Börn	og	samfélag	
Í	þessum	hluta	verður	fjallað	um	börn	og	þátttöku	þeirra	í	samfélaginu	en	til	að	fjalla	um	

fátækt	 barna	 er	 mikilvægt	 að	 setja	 það	 í	 samhengi	 við	 það	 hvaða	 stöðu	 börn	 hafa	 í	

samfélaginu.	 Þá	 verður	 byrjað	 á	 að	 fara	 yfir	 upphaf	 þróunar	 bernskufræðinnar	 sem	

fræðigreinar	og	hvaða	merkingu	það	hefur	að	vera	barn	í	samtímanum.	Því	næst	verður	

farið	 yfir	 aðkomu	 barna	 þegar	 teknar	 eru	 ákvarðanir	 sem	 varða	 líf	 þeirra.	 Þar	 verður	

einnig	farið	yfir	hlutverk	barna	í	rannsóknum	og	þátttökulíkön	sem	hægt	er	að	hafa	að	

leiðarljósi	þegar	meta	á	þátttöku	barna.	Því	næst	verður	fjallað	um	notendasamráð	með	

börnum	og	hvernig	barnamiðuð	nálgun	 tengist	þátttöku	barna.	Að	 lokum	verður	 farið	

yfir	réttindi	barna	með	áherslu	á	börn	sem	búa	við	fátækt.		

2.1 Bernska	og	bernskufræði	
Franski	sagnfræðingurinn	Philippe	Ariès	(1962)	er	talinn	hafa	verið	upphafsmaður	þess	

að	fjallað	væri	um	bernskuna	sem	sérstakt	tímabil	á	lífsskeiðinu.	Út	frá	greiningu	hans	á	

listaverkum	komst	hann	að	þeirri	niðurstöðu	að	bernskan	hafi	 í	raun	skapað	sér	sess	á	

16.	öld.	 Fyrir	þann	 tíma	voru	börn	 talin	 vera	 fullorðin	 í	 aðeins	 smærri	útgáfu	þar	 sem	

þau	klæddust	eins	og	 fullorðnir	ásamt	því	að	sinna	sömu	áhugamálum	og	 félagslegum	

athöfnum.	Verk	Ariès	hafa	hlotið	gagnrýni	 sérstaklega	vegna	þess	að	aðrir	 fræðimenn	

töldu	 börn	 hafa	 sinnt	 öðru	 hlutverki	 áður	 fyrr	 en	 að	 þau	 hafi	 samt	 sem	 áður	 tilheyrt	

bernskunni	(Mills,	2000).		

Um	 1900	 varð	 til	 þverfræðilegur	 vettvangur	 sem	 nefndur	 var	 félagsfræði	

bernskunnar	(e.	sociology	of	childhood).	Nálgunin	tók	þó	ekki	að	þróast	fyrr	en	upp	úr	

1990	með	auknum	rannsóknum	um	bernskuna.	Félagsfræði	bernskunnar	mótaðist	út	frá	

gagnrýni	félagsfræðinga	í	garð	þroskasálfræðinnar.	Að	mati	félagsfræðinga	ríkti	of	mikil	

þröngsýni	innan	þroskasálfræðinnar	varðandi	viðhorf	til	félagsmótunar	og	þroska	barna.	

Þá	 fannst	þeim	 félagsfræðin	ekki	heldur	 sinna	 rannsóknum	á	börnum	nægilega	vel	og	

þær	 taldar	 of	 léttvægar	 miðað	 við	 rannsóknir	 á	 fullorðnum.	 (James,	 Jenks	 og	 Prout,	

1998).		

Samkvæmt	 félagsfræði	 bernskunnar	 er	 bernskan	 háð	 félagslegri	 smíð	 (e.	 social	

construction)	og	mótast	út	frá	félags,-	siðferðis,	sögu,-	og	menningarlegu	samhengi,	líkt	
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og	aldri,	menntun,	samskiptum	við	foreldra/forsjáraðila	og	jafningja.	Börn	sem	búa	við	

fátækt	 geta	 í	 því	 samhengi	 þróað	 með	 sér	 svipuð	 einkenni	 sem	 þróast	 hafa	 út	 af	

félagslegum	aðstæðum	þeirra	og	þau	einkenni	geta	haft	áhrif	á	bernsku	þeirra	(James,	

Jenks	og	Prout,	1998;	Qvortrup,	1994).		

Samkvæmt	 bernskufræðum	 er	 hegðun	 barna	 breytileg	 eftir	 aðstæðum	 þeirra	 og	

umhverfi.	Börn	mótast	því	félagslega	út	frá	því	hvernig	þau	bregðast	við	umhverfi	sínu	

út	frá	samskiptum.	Kenningar	um	félagsmótun	(e.	socialization)	skýra	það	hvernig	börn	

aðlagast	 samfélaginu	 og	 hvernig	 börn	 hafa	 áhrif	 á	 samfélagið.	 Kenningar	 um	

félagsmótun	 hafa	mótað	 að	miklu	 leyti	 viðhorf	manna	 til	 barna	 og	 bernskunnar.	 Tvö	

líkön,	 nauðhyggju-	 (e.	deterministic)	 og	 hugsmíðahyggjulíkanið	 (e.	 constructivist),	 hafa	

verið	 sett	 fram	 sem	 lýsa	 mismunandi	 viðhorfum	 til	 hlutverks	 barna	 í	 samfélaginu	

(Corsaro,	2011;	James,	Jenks	og	Prout,	1998).	

Samkvæmt	nauðhyggjulíkaninu	sinnir	samfélagið	því	hlutverki	að	móta	barnið	með	

ákveðinni	þjálfun	til	að	gera	það	að	hæfum	einstaklingi	í	framtíðinni	sem	getur	gefið	af	

sér	til	 samfélagsins.	Barninu	er	því	ekki	ætlað	að	taka	virkan	þátt	 í	 samfélaginu	heldur	

vera	 aðgerðarlaust	 þangað	 til	 að	 það	 hefur	 hlotið	 viðeigandi	 þjálfun	 og	 mótast	

samkvæmt	vilja	samfélagsins	(Corsaro,	2011).		

Hugmyndir	 hugsmíðahyggjulíkansins	 hafa	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 litið	 er	 á	 börn	 sem	

virka	 þátttakendur	 sem	 eru	 fús	 til	 að	 læra	 nýja	 hluti.	 Túlkun	 barns	 á	 sínum	 eigin	

reynsluheimi	 skapar	 því	 efnislegan	 og	 félagslegan	 heim.	 Barnið	 sér	 því	 sjálft	 um	 að	

mynda	sinn	félagslega	heim	ásamt	því	að	staðsetja	sjálft	sig	innan	þess.	(Corsaro,	2011).		

Með	 tilkomu	bernskufræða	 (e.	 childhood	 studies)	 varð	mikil	 breyting	 á	 viðhorfi	 til	

barnæskunnar	 og	 samfélagsþátttöku	 barna.	 Byrjað	 var	 þá	 að	 líta	 á	 börn	 sem	

sérfræðinga	í	sínu	eigin	lífi	og	virka	þátttakendur	í	mótun	samfélagsins	og	þátttöku	þess.	

Bernskufræðin	 fylgja	því	ekki	 viðhorfi	nauðhyggjulíkansins	um	að	börn	 séu	hópur	 sem	

eru	 í	mótun	 fyrir	að	vera	 fullorðin	og	óhæf	um	að	 taka	ákvarðanir	út	af	 líffræðilegum	

óþroska	(Kanieski,	2007;	McDonald,	2009).	Í	bernskufræðum	er	litið	á	barnæskuna	sem	

lífsskeið	 sem	 inniheldur	 fjölbreytilega	 og	 hæfa	 einstaklinga.	 Þroski	 barna	 sé	 því	 ekki	

línulegur	 og	 eiga	 því	 vel	 við	 hugmyndir	 hugsmíðahyggju,	 þ.e.	 að	 virkni	 barna	 sé	

mikilvægur	þáttur	 í	 að	móta	 vitsmunaþroska	þeirra.	Börn	eru	því	 virkir	þátttakendur	 í	

samfélaginu	 þrátt	 fyrir	 aldur	 sinn.	 Samkvæmt	 bernskufræðum	 er	 litið	 á	 börn	 sem	
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áhrifavalda	 í	 eigin	 lífi	 varðandi	 þroska	 sinn,	 umhverfi	 og	 félagslega	 mótun	 (Guðrún	

Kristinsdóttir,	2014;	James,	Jenks	og	Prout,	1998).	

Samkvæmt	þessum	niðurstöðum	varðandi	bernskuna	eru	börn	vel	hæf	til	að	skapa	

sitt	eigið	líf	og	viðhorf	þó	svo	að	aldur	þeirra	og	þroski	sé	ekki	á	við	þá	fullorðnu.	Viðhorf	

barna	eru	þá	talin	jafn	verðug	til	rannsókna	og	þeirra	fullorðnu	og	mikilvægt	að	þátttaka	

barna	sé	til	staðar	á	öllum	sviðum	lífsins	(James	og	Prout,	2003;	James,	Jenks	og	Prout,	

1998).	Í	bernskufræðum	er	bent	á	mikilvægi	þess	að	hlusta	á	raddir	barna	þegar	kemur	

að	 því	 kanna	 stöðu	 þeirra,	 bæta	 þjónustu	 eða	 styrkja	 samfélagslega	 stöðu	 barna	

(McDonald,	2009).	Það	er	mikilvægt	hlutverk	rannsakenda	að	veita	börnum	tækifæri	á	

að	nýta	 sérfræðiþekkingu	 sína	með	því	 að	 taka	þátt	 í	 rannsóknum.	Með	því	 að	 varpa	

ljósi	 á	 aðstæður	 barna,	 reynslu	 þeirra	 og	 viðhorf	 er	 verið	 að	miðla	 sérfræðiþekkingu	

þeirra	 áfram	 sem	 stuðlað	 getur	 að	 bættri	 þjónustu	 fyrir	 börn	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	

2014;	Guðrún	Kristinsdóttir	og	Hervör	Alma	Árnadóttir,	2015).	

2.2 Þátttaka	barna		
Á	 síðasta	 áratug	 20.	 aldar	 jókst	 krafa	 um	 að	 vinna	 á	 gagnreyndan	 hátt	 í	

velferðarþjónustu.	 Það	 á	 ekki	 síst	 við	þegar	unnið	 er	með	börnum	 í	 viðkvæmri	 stöðu.	

Meiri	 kröfur	 hafa	 verið	 gerðar	 frá	 samfélaginu	 og	 fjölskyldum	 um	 að	 margvíslegar	

heimildir	séu	skoðaðar	og	sjónarmið	frá	mismunandi	fagstéttum	séu	lögð	til	grundvallar	

til	að	meta	barnavelferð.	Með	aukinni	lýðræðisvitund	fólks	og	auknum	rétti	barna,	eins	

og	 Samningur	 sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	 19/2013	 (hér	 eftir:	

Barnasáttmáli	SÞ),	kveður	á	um,	fór	rödd	barna	að	vega	þyngra	í	málefnum	sem	snertu	

þau	og	velferð	þeirra.	Þar	að	auki	er	hægt	að	líta	til	hugmyndafræði	bernskufræðinnar	

um	að	börn	séu	virkir	samfélagsþegnar	en	ekki	réttlausir	einstaklingar	sem	bíða	þess	að	

öðlast	rétt	með	hækkandi	aldri.	Þess	vegna	sé	það	ekki	raunhæft	að	móta	þjónustu	eða	

stefnu	í	kringum	börn	án	þess	að	fá	mynd	af	aðstæðum	og	upplifun	frá	þeim	sjálfum	þar	

sem	þau	eru	sérfræðingar	í	sínum	málum	(Ben-Arieh,	2005;	Guðný	B.	Eydal	og	Cynthia	L.	

Jeans,	2008).	

Með	aukinni	umræðu	um	hæfni	barna	og	 rétt	þeirra	 til	 þess	 að	 taka	 virkan	þátt	 í	

samfélaginu	um	málefni	sem	þau	varðar	er	mikilvægt	að	þau	taki	þátt	í	rannsóknum.	Þá	

er	 réttur	 barna	 til	 þátttöku	 tryggður	 í	 Barnasáttmála	 SÞ.	 Þó	 getur	 það	 reynst	

rannsakendum	 flókið	 að	 fá	 aðgengi	 að	 börnum	 en	 til	 að	 fá	 börn	 til	 að	 taka	 þátt	 í	
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rannsóknum	þarf	að	liggja	fyrir	formlegt	leyfi	frá	foreldrum	og	stofnunum.	Þá	er	hægt	að	

velta	því	fyrir	sér	hvort	þeim	lögum	sé	fylgt	eftir	þegar	aðgengi	barna	í	rannsóknum	er	

háð	miklum	hindrunum	(Guðrún	Kristinsdóttir	og	Hervör	Alma	Árnadóttir,	2015;	James,	

Jenks	og	Prout,	2012).		

Í	rannsóknum	eru	margar	leiðir	til	að	skapa	vettvang	fyrir	þátttöku	barna.	Börn	geta	

sinnt	 mismunandi	 hlutverkum	 eins	 og	 að	 vera	 viðfangsefni	 rannsóknar,	 umræðuefni,	

þátttakandi,	ráðgjafi,	meðrannsakandi	eða	rannsakandi.	Hlutverk	barna	er	því	skilgreint	

eftir	valdastöðu	hins	fullorðna	gagnvart	barninu	og	öfugt.	Þá	verður	að	huga	vel	að	því	

hvaða	 hlutverki	 sá	 fullorðni	 og	 barnið	 sinnir	 í	 gegnum	 alla	 rannsóknina	 (Fern	 og	

Kristinsdóttir,	2011).		

Til	að	meta	þátttöku	setti	félagsfræðingurinn	Roger	Hart	fram	líkan	sem	hann	kallaði	

þátttökustiga	(e.	ladder	of	participation).	Líkanið	samanstendur	af	átta	þrepum	þar	sem	

hvert	þrep	útskýrði	hvort	að	þátttaka	barna	væri	til	staðar	eða	ekki	og	um	hvers	konar	

þátttöku	 væri	 að	 ræða	 (Hart,	 1997).	 Síðar	 útfærði	 fræðimaðurinn	 Harry	 Shier	

þátttökustiga	 Hart	 sem	 hafði	 það	 að	 markmiði	 að	 meta	 hversu	 mikil	 þátttaka	 barna	

væri.	 Ólíkt	 þátttökustiga	 Hart	 voru	 engin	 þrep	 sem	 lýstu	 engri	 þátttöku	 barna	 og	 því	

gengið	út	 frá	því	 að	 fagaðilar	og	 stofnanir	 stuðluðu	að	einhvers	 konar	þátttöku	barna	

(Shier,	2001).		

2.3 Notendasamráð	og	barnamiðuð	nálgun	
Í	 kjölfar	 breyttra	 hugmynda	 um	 að	 börn	 séu	 hæfir	 einstaklingar	 þrátt	 fyrir	 aldur	 og	

þroska	hefur	áherslan	á	samráð	við	börn	aukist	og	aðferðir	verið	þróaðar	með	það	að	

markmiði	 að	 auka	 notendasamráð	 með	 börnum.	 Aukin	 umfjöllun	 og	 þekking	 um	

bernskufræði	 hefur	 haft	 það	 í	 för	með	 sér	 að	meira	mark	 er	 tekið	 á	 hæfni	 barna	 og	

valdefling	þeirra	hefur	aukist	(Corsaro,	2011).	

Þátttaka	barna	og	notendasamráð	í	ákvarðanatöku	hefur	gagnast	í	þeim	skilningi	að	

börn	eru	líklegri	til	að	aðlagast	hlutum	og	fylgja	reglum	sem	þau	hafa	tekið	ákvörðun	um	

sjálf.	Þá	getur	aukið	notendasamráð	með	börnum	haft	það	í	för	með	sér	að	minni	líkur	

verða	 á	 félagslegri	 útilokun	 barna	 (Lindahl,	 2005;	 MacNaughton,	 Hughes	 og	 Smith,	

2007).	Til	eru	mismunandi	nálganir	til	að	stuðla	að	þátttöku	barna	en	aðkoma	barns	er	

mismunandi	eftir	nálgunum	(Fern,	2014).	



19	

	Barnamiðuð	nálgun	(e.	child	direct	practice)	þróaðist	út	frá	gagnrýni	á	barnamiðjaða	

nálgun	(e.	child-centred	practice).	Samkvæmt	barnamiðjaðri	nálgun	er	barnið	alltaf	haft	í	

brennidepli	og	foreldrar	og	fagaðilar	beina	sjónum	sínum	að	því.	Barnið	hefur	því	rétt	á	

að	 tjá	 sig	 um	eigið	 líf	 og	 skoðanir	 sínar	 en	 ekki	 endilega	 er	 tekið	 tillit	 til	 þeirra	 þegar	

kemur	 að	 greiningu	 aðstæðna	 eða	 ákvarðanatöku.	 Samkvæmt	 barnamiðjaðri	 nálgun	

getur	 þátttaka	 falið	 í	 sér	 að	 fá	 að	 hafa	 skoðun	 á	 einhverju	 án	 þess	 að	 hafa	 neina	

tryggingu	 fyrir	 því	 að	 skoðunin	 hafi	 áhrif	 á	 útkomuna.	Með	 þessu	 getur	 barnið	 orðið	

óvirkt	 í	málum	sem	snertir	þó	velferð	þess.	Þá	er	einnig	 talið	að	 litið	sé	á	barnið	sjálft	

sem	vandamálið	í	stað	þess	að	einblína	á	að	vandamálið	sé	hluti	af	lífi	barnsins	(D’Cruz	

og	Stagnitti,	2007;	Fern,	2014).		

Barnamiðuð	nálgun	felur	það	í	sér	að	barn	hefur	samhliða	foreldrum	og	fagaðilum	

áhrif	 á	 að	 greina	 vandamál	 og	 reyna	 að	 leysa	 þau	 í	 samræmi	 við	 þroska	 barnsins.	

Samkvæmt	barnamiðaðri	nálgun	er	barnið	fært	um	að	vera	dómbært	á	eigin	aðstæður	

og	 út	 frá	 þeirri	 frásögn	 getur	 það	 leyst	 vandamál	 í	 samráði	 við	 foreldra	 og	 fagaðila.	

Barnið	hefur	það	hlutverk	að	veita	fagaðilum	þá	þekkingu	sem	það	býr	að	ásamt	því	að	

vinna	með	þeim	að	lausnum.	Vandamálið	og	ákvarðanir	tengdar	því	eru	því	í	brennidepli	

þar	sem	barnið	ásamt	 fagaðilum	vinna	að	sameiginlegu	markmiði.	Barnamiðuð	nálgun	

skilgreinir	 þátttöku	 sem	 fulla	 aðild	 í	 ákvarðanatöku	 og	 tækifæri	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	

ákvarðanir	ásamt	því	að	þátttakandi	getur	orðið	valdur	að	breytingum.	Lögð	er	áhersla	á	

að	ferli	samstarfsins	einkennist	af	gagnkvæmu	trausti,	heiðarleika	og	virðingu	(D’Cruz	og	

Stagnitti,	2007;	Fern,	2014;	Fern	og	Kristinsdóttir,	2011).	

Mikilvægt	er	að	félagsráðgjafar	vinni	með	börnum	þegar	unnið	er	með	fjárhagslegar	

og	 félagslegar	 aðstæður	 fjölskyldna.	 Þá	 benda	 niðurstöður	 rannsókna	 til	 þess	 að	

mikilvægt	sé	fyrir	fagaðila	að	vera	meðvitaðir	um	einkenni	barna	sem	búa	við	krefjandi	

félagslegar	 aðstæður	 eins	 og	 fátækt	 og	 hlusta	 á	 reynslu	 þeirra	 og	 viðhorf	 (Warren,	

2007).	Börn	hafa	í	auknum	mæli	tekið	þátt	í	ákvarðanatöku	þeirra	mála	sem	varða	þeirra	

velferð	á	síðustu	áratugum.	Svo	hægt	sé	að	móta	stefnur,	byggðar	á	reynslu,	viðhorfi	og	

sýn	 barnanna,	 er	 mikilvægt	 að	 félagsráðgjafar	 sinni	 því	 hlutverki	 að	 miðla	 þekkingu	

barnanna	og	tala	þeirra	máli	(Guðný	B.	Eydal	og	Cynthia	L.	Jeans,	2008).	

	Niðurstöður	rannsókna	benda	til	þess	að	þrjár	meginástæður	séu	taldar	hafa	áhrif	á	

skerta	 þátttöku	 barna	 í	 starfi	með	 félagsráðgjöfum.	 Fyrsti	 þátturinn	 sem	 talin	 er	 hafa	
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áhrif	 á	 þátttöku	 barna	 eru	 samskiptaörðugleikar	 (e.	 communication	 factor)	 þar	 sem	

fagaðilar	treysta	sér	ekki	í	að	stuðla	að	aukinni	þátttöku	barna.	Mat	félagsráðgjafa	getur	

þá	 verið	 að	 skipulagshindranir	 stofnana	 hindra	 aukin	 samskipti	 við	 börn	 og	 valda	

samskiptaörðugleikum.	Annar	þáttur	sem	hamlar	þátttöku	barna	með	félagsráðgjöfum	

er	 verndandi	 hugsun	 (e.	 proctectionism	 factor).	 Verndandi	 hugsun	 felur	 það	 í	 sér	 að	

sumir	félagsráðgjafar	treysti	sér	ekki	til	að	auka	þátttöku	með	börnum	sökum	hræðslu	

við	að	þátttakan	geti	verið	börnum	skaðleg.	Þar	telja	félagsráðgjafar	að	þátttaka	barna	

geti	 verið	 of	 erfið	 fyrir	 börn	 þar	 sem	 þátttakan	 felur	 það	 í	 sér	 að	 þau	 þurfi	 að	 ræða	

vandamál	sín	og	erfiða	lífsreynslu.	Þeirra	viðhorf	snýst	þá	meira	um	það	að	vernda	börn	í	

stað	þess	 að	 valdefla	 þau.	 Þriðji	 þátturinn	 sem	hefur	 áhrif	 á	 skerta	 þátttöku	barna	 er	

viðhorf	félagsráðgjafa	til	notendasamráðs	með	börnum.	Sumir	félagsráðgjafar	líta	ekki	á	

sig	 sem	 talsmenn	 barna	 og	 finnst	 þátttaka	 barna	 ónauðsynleg	 eða	 ekki	 skila	 árangri	 í	

starfi	með	börnum	(Vis,	Holtan	og	Thomas,	2012).		

2.4 Réttindi	barna		
Fátækt	 getur	 komið	 niður	 á	 mannréttindum	 barna	 þar	 sem	 að	 afleiðingar	 fátæktar	

stuðla	 að	 ójöfnuði.	 Mannréttindasáttmálinn	 hefur	 því	 það	 að	 markmiði	 að	 styrkja	

fjölskyldur	og	samfélög	við	að	fá	tilheyrandi	aðstoð	og	stuðla	að	réttlátri	dreifingu	tekna	

og	eigna	(UNICEF,	2000).	Samkvæmt	14.	gr.	 laga	um	mannréttindasáttmála	Evrópu	nr.	

62/1994	ríkir	algjört	bann	við	mismunun.	Réttindi	manns	og	frelsi	skulu	þá	samkvæmt	

14.	 grein	 vera	 tryggð	 án	manngreinaálits,	 til	 að	mynda	 vegna	 eigna,	 þjóðfélagsstöðu,	

uppruna	eða	annarrar	stöðu	(Save	the	Children,	2014).		

Hugmyndafræðilegar	 breytingar	 sem	 varða	 hæfni	 barna	 leiddu	 til	 talsverðra	

breytinga	 á	 stöðu	 barna	 og	 þá	 ekki	 síst	 til	 lagalegra	 breytinga.	 Með	 tilkomu	

Barnasáttmála	 SÞ	 árið	 1989	 fékkst	 alþjóðleg	 staðfesting	 á	 því	 að	 börn	 eru	 sjálfstæðir	

einstaklingar	með	fullgild	réttindi	en	sá	samningur	tók	gildi	á	 Íslandi	árið	1992	(Hrefna	

Friðriksdóttir	og	Hafdís	Gísladóttir,	2015;	Kim	og	Yoo,	2016).	Markmið	Barnasáttmála	SÞ	

er	að	standa	vörð	um	mannréttindi	barna	en	börn	þurfa,	sérstöðu	sinnar	vegna,	sérstaka	

vernd	og	umönnun.	Þá	kemur	það	fram	í	2.	gr.	1.	hluta	laganna	að	aðildarríki	skuli	virða	

og	tryggja	börnum	innan	lögsögu	sinnar	réttindi	sem	kveðið	er	á	um	í	samningnum	án	

nokkurrar	 mismununar	 til	 að	 mynda	 varðandi	 félagslega	 stöðu	 varðandi	 eignir	 eða	

annarra	aðstæðna	þeirra	eða	foreldra	þess	eða	lögráðamanns.	Þá	skulu	aðildarríki	gera	
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ráðstafanir	 til	 að	 stuðla	 að	 því	 að	 barni	 sé	 ekki	 mismunað	 vegna	 stöðu	 eða	 athafna	

foreldra	 þess,	 lögráðamanna	 eða	 fjölskyldumeðlima	 (UNICEF,	 2000).	 Samkvæmt	

Barnasáttmála	 SÞ	 ber	 fjölskyldan	 helstu	 ábyrgð	 á	 því	 að	 veita	 börnum	 viðunandi	

þroskaaðstæður.	 Ef	 að	 fjölskyldan	 getur	 ekki	 stuðlað	 að	 þroskavænlegum	 aðstæðum	

skal	 ríkið	 gera	 ráðstafanir	 varðandi	 aðstoð	 og	 stuðningsúrræði.	 Verndarákvæði	

Barnasáttmálans	á	þó	ekki	að	rýra	rétt	barna	til	þátttöku	(Gunnar	E.	Finnbogason,	2010)	

Til	að	meta	þarfir	barna	er	nauðsynlegt	að	hlusta	á	skoðanir	þeirra	og	styðja	börn	til	

þátttöku	(Gunnar	E.	Finnbogason,	2010).	Með	Barnasáttmála	SÞ	var	börnum	tryggður	sá	

réttur	skv.	12.	gr.	að	láta	skoðanir	sínar	í	ljós	í	þeim	málum	er	þau	varða.	Réttur	barna	til	

þátttöku	hefur	einnig	verið	tryggður	með	Barnalögum	nr.	76/2003,	og	öðrum	íslenskum	

lögum	er	varða	börn.	Þá	getur	barn	tjáð	sig	beint	eða	fyrir	milligöngu	talsmanns	sem	býr	

yfir	fullnægjandi	þekkingu	og	reynslu	af	því	að	starfa	með	börnum	(Hrefna	Friðriksdóttir	

og	Hafdís	Gísladóttir).Þá	skal	tekið	réttmætt	tillit	til	skoðana	barna	í	samræmi	við	aldur	

þeirra	 og	 þroska.	 Börn	 eiga	 skv.	 13.	 gr.	 sömu	 laga	 rétt	 á	 að	miðla	 vitneskju	 sinni	 og	

hugmyndum	sínum	áfram	með	því	að		láta	skoðanir	sínar	í	ljós,	skriflega,	á	prenti,	í	formi	

lista,	munnlega	eða	með	öðrum	leiðum.		

	Fullorðnir	einstaklingar	eru	 í	þeirri	 stöðu	að	hafa	betri	 tækifæri	 til	 að	hafa	áhrif	á	

aðstæður	 sínar	 vegna	 aldurs,	 þroska	 og	 viðhorfs	 annarra	 til	 samfélagsþátttöku	

fullorðinna.	 Félagslegt	 misrétti	 meðal	 fullorðinna	 er	 því	 oftar	 talið	 verið	 afleiðing	

samkeppni	 á	 jafnréttisgrundvelli	 þar	 sem	 að	 ákveðnir	 einstaklingar	 verða	 einhverra	

hluta	 vegna	 undir.	 Börn	 hafa	 því	 ekki	 sömu	 tækifæri	 í	 þessum	 skilningi	 þar	 sem	 að	

félagslegar	 og	 fjárhagslegar	 aðstæður	þeirra	 eru	 ekki	 undir	 þeirra	 stjórn	heldur	þeirra	

fullorðnu.	Þess	vegna	þarf	að	standa	sérstaklega	vörð	um	börn	til	að	tryggja	það	að	rödd	

þeirra	 heyrist	 og	 þau	 sjálf	 hafi	 áhrif	 á	 eigið	 líf.	 Með	 því	 er	 hægt	 að	 stuðla	 að	 meiri	

sanngirni	(Hudson	og	Kühner,	2016)	
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3 Fátækt	
Í	þessum	hluta	verður	fjallað	um	fátækt	með	áherslu	á	barnafátækt	(e.	child	poverty).	Til	

að	 byrja	 með	 verður	 farið	 yfir	 helstu	 skilgreiningar	 á	 fátækt	 og	 hvernig	 mæla	 megi	

fátækt	 út	 frá	 mismunandi	 sjónarhornum.	 Þá	 verður	 fjallað	 um	 afleiðingar	 fátæktar	 á	

börn	 og	 félagslega	 útilokun	 en	 í	 kjölfarið	 verður	 farið	 yfir	 afleiðingar	 barnafátæktar	 á	

fullorðinsár.	Því	næst	verður	fjallað	um	stefnu	stjórnvalda	varðandi	fátækt	með	áherslu	

á	 stefnur	 Íslands.	 Þá	 verður	 farið	 yfir	 þá	 þjónustu	 sem	 stendur	 börnum	 og	

barnafjölskyldum	sem	búa	við	fátækt	í	Reykjavík	til	boða.	Að	lokum	verður	farið	yfir	þær	

kenningar	sem	taldar	eru	henta	viðfangsefni	ritgerðarinnar	en	val	á	kenningum	verður	

betur	rökstutt	í	þeim	kafla.	

3.1 Skilgreiningar	á	fátækt		
Fátækt	er	viðamikið	hugtak	sem	nær	til	margra	þátta	í	 lífi	einstaklings	og	hvernig	hann	

stendur	 í	 samanburði	 við	 aðra	 einstaklinga	 í	 samfélaginu.	 Í	 félagsfræðilegu	 samhengi	

hefur	verið	talað	um	tvíþættan	skilning	á	fátækt:	afstæð	fátækt	(e.	relative	poverty)	og	

algild	fátækt	(e.	absolute	poverty)	(Stefán	Ólafsson	og	Guðný	B.	Eydal,	2012).		

Algild	 fátæktarmörk	 (e.	 absolute	 poverty	 line)	 voru	 sett	 fram	 árið	 1899	 af	

fræðimanninum	Seebohm	Rowntree.	Fátæktarmörkin	voru	þá	skilgreind	út	frá	lista	yfir	

þau	atriði	sem	hann	taldi	vera	nauðsynleg	til	framfærslu.	Ef	að	einstaklingar	höfðu	ekki	

tekjur	 til	 að	 komast	 yfir	 þessi	 atriði	 voru	 þeir	 skilgreindir	 sem	 fátækir.	 Með	 þessari	

mælingu	 fæst	 innsýn	 í	 fátækt	 með	 því	 að	 sjá	 hverjir	 falla	 fyrir	 neðan	 ákveðin	 mörk.	

Gagnrýni	 á	 algild	 fátæktarmörk	 eru	 sú	 að	 þau	 taka	 ekki	 mið	 af	 breytilegum	 þörfum	

samfélagsins	 og	 þegnum	 þess	 og	 viðmið	 eru	 bundin	 við	 fyrirframsettan	 lista.	 Með	

aukinni	gagnrýni	var	byrjað	að	fjalla	um	afstæð	fátæktarmörk	(e.	relative	poverty	line)	til	

að	mæla	fátækt	(Guðný	B.	Eydal	og	Cynthia	L.	Jeans,	2008;	Lovísa	Arnardóttir,	2016).		

	Afstæð	fátæktarmörk	eru	meðal	annars	notuð	í	samanburðarrannsóknum	OECD	og	

Evrópusambandsins.	 Út	 frá	 afstæðum	 fátæktarmörkum	 eru	 einstaklingar	 skilgreindir	

sem	 fátækir	 ef	 að	 tekjur	 þeirra	 eru	 undir	 tekjum	 viðmiðunarhóps	 þeirra	með	 tilliti	 til	

stærðar	 fjölskyldu	 (Guðný	B.	Eydal	og	Cynthia	L.	 Jeans,	2008).	Til	dæmis	um	þetta	má	

nefna	að	lágtekjumörk	á	Íslandi	eru	nú	skilgreind	sem	60%	af	miðgildi	ráðstöfunartekna	

á	hverja	neyslueiningu	meðal	Íslendinga.	Með	því	að	mæla	fátækt	á	þennan	hátt	er	verið	

að	taka	þróun	hvers	samfélags	inn	í	myndina	og	viðurkenna	þá	staðreynd	að	velferð	geti	
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verið	 breytileg	 þar	 sem	 lífskjör	 breytast	 frá	 ári	 til	 árs.	 Afstæð	 fátæktarmörk	mæla	 því	

hvað	samfélagið	 telur	vera	 fátækt	á	því	 tímabili	 sem	mæling	á	sér	 stað	 í	 samræmi	við	

ákveðna	 staðla.	 Þessi	 mæling	 er	 því	 algengust	 á	 fátækt	 nú	 til	 dags	 vegna	 þess	 að	

tiltölulega	 auðvelt	 er	 að	 nálgast	 gögn	 ef	 að	 gögn	 um	 tekjuskiptingu	 eru	 þá	 til	 staðar	

(Lovísa	Arnardóttir,	2016;	Stefán	Ólafsson	og	Guðný	B.	Eydal,	2012).	

Þegar	fátækt	er	metin	hefur	verið	litið	til	skorts	á	efnislegum	gæðum	og	þess	að	fólk	

eigi	erfitt	með	að	ná	endum	saman.	Til	að	meta	skort	einstaklinga	og	fjölskyldna	hefur	

verið	stuðst	við	skortgreiningu	(e.	material	deprivation)	en	Evrópusambandið	notast	til	

að	mynda	við	slíkar	mælingar	sem	kallast	lífskjararannsóknir	(Stefán	Ólafsson	og	Guðný	

B.	Eydal,	2012).	Í	lífskjararannsóknum	eru	ákveðin	gæði	skilgreind	og	einstaklingar	taldir	

búa	við	skort	ef	þá	skortir	þrennt	af	þeim	gæðum.	Litið	er	þá	til	hversu	vel	einstaklingar	

geta	haldið	 í	 við	 samfélagslega	neysluvenjur	út	 frá	 lágtekjumörkum.	 (Hagstofa	 Íslands,	

2016a;	Lovísa	Arnardóttir,	2016,).	Þá	eru	einstaklingar	taldir	búa	við	sárafátækt	ef	að	þá	

skortir	 fernt	af	 tólf	atriðum	sem	snúa	að	efnislegum	gæðum.	Lágtekjumörkin	segja	þó	

ekki	 til	 um	 það	 hvort	 að	 skortur	 sé	 á	 öðru	 en	 efnislegum	 gæðum,	 líkt	 og	 heilsufari,	

lífsánægju	og	lífsgæðum.	Þó	gefa	lágtekjumörkin	vísbendingu	um	þessi	atriði	þar	sem	að	

fátækt	getur	haft	neikvæðar	afleiðingar	á	 fleiri	þætti	 lífsins	en	efnisleg	gæði	 (Hagstofa	

Íslands,	2016a).	Mælingar	á	ákveðnum	efnislegum	gæðum	gefa	vísbendingu	um	stöðu	

samfélagsins.	 Með	 því	 að	 mæla	 hversu	 margir	 eiga	 í	 miklum	 erfiðleikum	með	 að	 ná	

endum	saman	er	hægt	að	geta	sér	til	um	þá	einstaklinga	sem	eru	í	áhættuhóp	fyrir	að	

falla	niður	fyrir	 lágtekjumörk	eða	 líða	efnislegan	skort.	Sá	hópur	má	ekki	við	óvæntum	

útgjöldum	svo	hann	falli	ekki	undir	lágtekjumörk	(Lovísa	Arnardóttir,	2016).		

Þegar	barnafátækt	er	mæld	og	rannsökuð	hafa	rannsakendur	 í	auknum	mæli	beitt	

barnasjónarhorni,	 líkt	og	áður	hefur	verið	kynnt.	Hefðbundnar	mælingar	á	fátækt	hafa	

verið	gagnrýndar	þar	sem	þær	þykja	leggja	of	mikla	áherslu	á	 lífskjör	fjölskyldunnar	en	

veiti	 börnunum	 sjálfum	 ekki	 nægilega	 athygli	 og	 hvernig	 þau	 upplifi	 aðstæður	 sínar.	

Þegar	litið	er	á	barnafátækt	út	frá	barnasjónarhorni	er	litið	til	barnsins	og	upplifun	þess	

á	eigin	ástæður	(Guðný	B.	Eydal	og	Cynthia	L.	Jeans,	2008).		

Niðurstöður	rannsókna	hafa	bent	 til	þess	að	kjör	 fjölskyldunnar	hafa	ekki	endilega	

áhrif	á	kjör	barnsins.	 Í	sumum	tilfellum	neita	foreldrar	sér	um	eitthvað	til	að	geta	veitt	

börnum	 sínum	 einhverjar	 nauðsynjar.	 Börn	 sem	 eiga	 foreldra	 sem	 lifa	 ekki	 undir	
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lágtekjumörkum	 geta	 þá	 einnig	 lifað	 við	 fátækt	 ef	 að	 foreldrar	 sniðganga	

nauðsynjavörur	fyrir	barnið	til	að	geta	nýtt	fjármagnið	í	eitthvað	annað	(Guðný	B.	Eydal	

og	 Cynthia	 L.	 Jeans,	 2008).	 Í	 norskri	 rannsókn	 sýndu	 niðurstöður	 fram	 á	 að	 foreldrar	

reyna	 að	 hlífa	 börnum	 sínum	 við	 fjárhagsáhyggjum	 sínum.	 Tilgangur	 rannsóknarinnar	

var	 að	 skoða	 viðhorf	 efnaminni	 barna	 til	 stuðnings	 og	 viðurkenningar	 frá	 foreldrum	 í	

samanburði	við	viðhorf	barna	sem	áttu	efnameiri	foreldra.	Þá	var	upplifun	barnanna	sú	

að	efnaminni	foreldrar	reyndu	oft	að	ráðstafa	fjármagni	sínu	þannig	að	barnið	fyndi	ekki	

fyrir	fjármagnsskorti	og	skáru	niður	af	öðrum	útgjöldum.	Í	þeim	skilningi	bjuggu	börnin	

ekki	 við	 fátækt	 þó	 svo	 að	 foreldrar	 féllu	 undir	 fátæktarskilgreiningar.	 Þó	 voru	 sumir	

foreldrar	 sem	höfðu	 ekki	 tök	 á	 að	 ráðstafa	 fjármagni	 sínu	 til	 barna	 sinna	 vegna	mjög	

erfiðrar	fjárhagsstöðu	(Sandbæk,	2009).	

Ofangreindar	 skilgreiningar	 snúast	 að	 mestu	 leyti	 um	 fátækt	 í	 efnahagslegum	

skilningi	en	í	seinni	tíð	hefur	orðið	ríkari	áhersla	á	að	útrýma	hvers	kyns	fátækt.	Fátækt	

getur	 verið	 skortur	 af	 efnislegum,	 andlegum	og	 tilfinningalegum	 toga.	 Í	 þeim	 skilningi	

hefur	verið	lögð	áhersla	á	ríkari	samfélagsþátttöku	og	valdeflingu	einstaklingsins	(Stefán	

Ólafsson	og	Guðný	B.	Eydal,	2012).	

Andleg	 og	 tilfinningaleg	 fátækt	 er	 oft	 ósýnilegri	 heldur	 en	 efnahagsleg	 fátækt	 og	

getur	 því	 verið	 flóknara	 að	 meta	 hana.	 Áhrif	 tilfinningalegrar	 fátæktar	 getur	 þó	 haft	

viðvarandi	áhrif	á	einstaklinga	og	haft	áhrif	á	hugarástand	þeirra	og	vitsmunalega	hæfni.	

Þó	 svo	 að	 efnahagsleg	 fátækt	 geti	 haft	 áhrif	 á	 andlega	 líðan	 fólks	 og	 stuðlað	 að	

félagslegri	 útilokun	 hefur	 tilfinningaleg	 fátækt	 oft	 varanlegri	 áhrif	 á	 líðan	 fólks	 í	

samanburði	 við	 efnahagslega	 fátækt.	 Einstaklingar	 sem	 upplifa	 tilfinningalega	 fátækt	

upplifa	oft	tómleika	innra	með	sér	og	eiga	erfiðara	með	að	finna	leiðir	út	úr	sinni	fátækt	

í	 samanburði	 við	 efnahagslega	 fátækt.	 Afleiðingar	 tilfinningalegrar	 fátæktar	 hafa	 því	

mikið	 að	 gera	 með	 sjálfstraust,	 sjálfsmynd	 og	 viðhorf	 einstaklinga	 til	 getu	 sinnar	 og	

hæfni	til	athafna.	Tilfinningaleg	fátækt	er	huglægt	mat	hvers	og	eins	sem	veldur	því	að	

manneskjur	sem	búa	við	sömu	efnhagslegu	aðstæður	og	í	sama	umhverfi	geta	upplifað	

hlutina	á	mismunandi	hátt.	Þeir	þættir	sem	geta	haft	áhrif	á	tilfinningalega	fátækt	eru	til	

dæmis	óánægja	 fólks	með	vinnu,	umhverfi	 sitt	eða	eigin	 sjálfsmynd.	Hvaða	væntingar	

einstaklingur	 ber	 til	 lífsins	 og	 hvernig	 hann	 metur	 þær	 væntingar	 miðað	 við	
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raunveruleikann	geta	einnig	haft	áhrif.	Samkvæmt	þessu	getur	einstaklingur	sem	lifir	við	

góð	efnahagsleg	kjör	því	upplifað	tilfinningalega	fátækt	(Marques,	2008).	

3.2 Afleiðingar	fátæktar	á	börn	
Það	að	lifa	undir	fátæktarmörkum	getur	valdið	mikilli	streitu.	Afleiðingar	fátæktar	geta	

þá	verið	skert	tækifæri	vegna	minna	aðgengis	að	björgum,	líkt	og	almennri	skólagöngu	

og	félagslegum	samskiptum	(Kuruvilla	og	Jacob,	2007).	Þá	eiga	fjölskyldur	sem	búa	við	

fátækt	 oft	 erfiðara	 en	 aðrar	 fjölskyldur	 með	 að	 skapa	 börnum	 fullnægjandi	

uppeldisskilyrði	 sem	 stuðla	 að	 auknum	 félags-	 og	 tilfinningaþroska	 barna.	 Aðstæður	

vegna	 húsnæðisstöðu,	 þröngbýlis	 og	 andlegrar	 streitu	 vegna	 fátæktar	 hafa	 áhrif	 á	

þroska	barna	og	velferð.	Þá	benda	rannsóknir	til	þess	að	 lengd	þess	tíma	sem	að	börn	

búa	 við	 fátækt	 hafi	 áhrif	 á	 stöðu	 barna	 en	 þau	 börn	 sem	 búið	 hafa	 við	 langvarandi	

fátækt	eru	líklegri	til	að	upplifa	neikvæðari	afleiðingar	af	fátækt	en	þau	börn	sem	búið	

hafa	við	fátækt	í	styttri	tíma	(Lee,	2011).		

	Börn	sem	búa	við	fátækt	eru	oft	berskjaldaðri	gagnvart	erfiðum	lífsreynslum	en	þau	

börn	 sem	 búa	 ekki	 við	 fátækt.	 Þess	 vegna	 upplifa	 þeir	 einstaklingar	 sem	 búa	 við	

efnahagslega	 fátækt	 oft	 depurð,	 pirring	 og	 almenna	 óánægju.	 Þessar	 tilfinningar	 hafa	

því	 áhrif	 á	 samskipti	 við	 fjölskyldu	 og	 vini	 ásamt	 því	 að	 einstaklingar	 finna	 fyrir	

einmanaleika.	Upplifun	þessi	veldur	því	að	fátækir	einstaklingar	eru	oft	á	tíðum	með	lágt	

sjálfsmat	(Kuruvilla	og	Jacob,	2007;	Lee,	2011).		

Fátækt	getur	haft	áhrif	á	tengsl	barna	við	foreldra	og	fjölskyldu.	Börn	sem	búa	við	

fátækt	sýna	 fjárhagslegum	aðstæðum	foreldra	sinna	skilning.	Þó	geta	 fjárhagsáhyggjur	

foreldra	oft	leitt	til	andlegrar	streitu	sem	getur	bitnað	á	samskiptum	við	börn	þeirra.	Þá	

getur	andleg	streita	foreldra	valdið	því	að	börn	þrói	líka	með	sér	andlega	streitu.	Þá	eru	

afar	og	ömmur	oft	mikilvæg	í	lífi	barna	sem	búa	við	fátækt	og	leita	þau	oft	til	þeirra	til	

andlegs	og	félagslegs	stuðnings	(Ridge,	2009;	Walker,	Crawford	og	Taylor,	2008).		

Börn	 sem	 að	 eiga	 foreldra	 sem	 eiga	 við	 einhvers	 konar	 vandamál	 að	 stríða	 veita	

foreldrum	 sínum	 oft	 meiri	 stuðning	 en	 jafnaldrar	 þeirra.	 Í	 fræðilegu	 samhengi	 er	

stundum	 talað	 um	 að	 þau	 börn	 sinni	 umönnunarhlutverki	 og	 eru	 því	 skilgreind	 sem	

ungir	umönnunaraðilar	(e.	young	carers).	Ungir	umönnunaraðilar	bera	oft	mikla	ábyrgð	

miðað	 við	 aldur	 og	þroska	 sinn	 ásamt	því	 að	 sinna	oft	 verkefnum	 sem	vanalega	 eru	 í	

höndum	fullorðinna.	Mörg	börn	átta	sig	ekki	á	því	að	þau	eru	í	umönnunarhlutverki	(e.	
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caring)	og	upplifa	það	sem	sjálfsagðan	hlut	að	hjálpa	til	og	veita	foreldrum	sínum	þann	

stuðning	sem	þau	þurfa	(Warren,	2007).			

Fátækt	getur	þá	einnig	haft	áhrif	á	 tengsl	barna	við	 jafningja	en	börn	sem	búa	við	

fátækt	 upplifa	 oft	 afleiðingar	 félagslegrar	 útilokunar	 (e.	 social	 exclusion).	 Félagsleg	

útilokun	 er	 skilgreind	 sem	 takmörkun	 á	 þátttöku	 einstaklings	 í	 samanburði	 við	 aðra	

vegna	félagslegra	hindranna.	Félagsleg	útilokun	getur	þá	hrint	af	stað	afleiðingum	sem	

útiloka	einstaklinga	enn	frekar	 frá	 félagslegum	gæðum,	 líkt	og	tómstundaþátttöku	eða	

þátttöku	 í	 félagslegum	 athöfnum	 (Littlewood,	 Herkommer	 og	 Koch,	 2007;	 Lovísa	

Arnardóttir,	2016).	

Nokkrar	 rannsóknir	hafa	bent	 til	 þess	að	 fátæk	börn	hafi	 verið	 félagslega	útilokuð	

einungis	 vegna	 efnahagslegrar	 stöðu	 fjölskyldu	 þeirra.	 Fátæk	 börn	 verða	 því	 stundum	

fyrir	 stríðni	 eða	 einelti	 vegna	 þess	 að	 þau	 eru	 ekki	 í	 þeirri	 stöðu	 að	 eignast	 sömu	

efnislegu	gæði	og	önnur	börn,	 líkt	og	 fatnað.	 Stríðnin	er	því	 ekki	 komin	beint	 til	 út	 af	

þeirri	 staðreynd	að	börnin	búi	við	 fátækt	heldur	út	 frá	því	að	þau	halda	ekki	 í	við	þau	

samfélagslegu	 viðmið	 sem	 önnur	 börn	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 hafa	 þróað	 með	 sér.	

Félagsleg	útilokun	barna	getur	einnig	birst	í	því	að	börn	eigi	ekki	jafn	mikla	möguleika	á	

því	 að	 taka	þátt	 í	 atburðum	sem	önnur	börn	 sækjast	 í	 og	 skapa	því	 ekki	 sameiginlega	

reynslu	með	öðrum	börnum	(Gerry,	2009;	Littlewood,	Herkommer	og	Koch,	2007).	

Það	 eru	 ekki	 einungis	 önnur	 börn	 sem	 valda	 því	 að	 fátæk	 börn	 verða	 félagslega	

útskúfuð	heldur	sú	pressa	sem	fátæk	börn	setja	á	sig	sjálf.	Börn	sem	upplifa	fátækt	eiga	

það	 til	 dæmis	 til	 að	 hlífa	 foreldrum	 sínum	 frá	 fjárhagslegum	 útgjöldum,	 líkt	 og	 fyrir	

einhvers	 konar	 afþreyingu,	 sem	 veldur	 því	 að	 barnið	 útilokar	 sig	 frá	 félagslegum	

athöfnum	með	jafningjum.	Börn	eiga	það	til	að	vilja	ekki	skera	sig	úr	jafningjahópi	sínum	

og	finna	þá	fyrir	skömm	ef	þörf	er	á	að	biðja	um	aukna	aðstoð	frá	yfirvaldi	eða	skóla	til	

að	hafa	tök	á	því	að	gera	sömu	hluti	og	þau	börn	sem	lifa	ekki	við	fátækt.	Í	stað	þess	að	

biðja	 um	 aukna	 aðstoða	 byggja	 þau	 sér	 upp	 varnarhætti	 sem	 lýsa	 sér	 þannig	 að	 þau	

segjast	hvort	sem	er	ekki	hafa	áhuga	á	því	að	gera	það	sama	og	jafningjar	þeirra	og	þurfi	

því	 ekki	 að	 fylgja	 jafningjahópi	 sínum	 (Gerry,	 2009;	 Gross-Manos,	 2015).	 Þá	 geta	

fjölskyldu-	og	húsnæðiaðstæður	þeirra	barna	sem	búa	við	fátækt	valdið	því	að	þau	dragi	

sig	 í	 hlé	 og	 forðist	 félagsleg	 samskipti.	 Jafningjasamskipti	 og	 vináttusambönd	 eru	

mikilvæg	 fyrir	 börn	 til	 að	 finna	 fyrir	 félagslegu	 öryggi	 og	 finna	 fyrir	 því	 að	 tilheyra	
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einhverjum	hópi.	Þá	getur	það	haft	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	barns	ef	það	á	enga	vini	

eða	lítil	samskipti	við	jafningja	(Crowley	og	Vulliamy,	2007;	Ridge,	2009).		

Fátækt	getur	haft	áhrif	á	tilfinninga-	og	hegðunarvanda	barna	en	börn	sem	búa	við	

fátækt	 eru	 líklegri	 en	 önnur	 börn	 að	 eiga	 við	 tilfinninga-	 og	 hegðunarvanda.	

Tilfinningavandi	 barna	 sem	búa	 við	 fátækt	 getur	 falið	 í	 sér	 reiði,	 kvíða,	 félagskvíða	og	

depurð.	 Slíkur	 tilfinningavandi	 getur	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	 sjálfsmynd	 barna	 og	 leitt	 til	

þunglyndis.	Fátækt	getur	þá	aukið	líkurnar	á	því	að	börn	greinist	með	hegðunarraskanir,	

líkt	og	andfélagslega	hegðun,	ADHD	og	mótþróaþrjóskuröskun	(Brooks-Gunn	og	Duncan,	

1997;	Kuruvilla	Jacob,	2007).	

Árið	2006	var	framkvæmd	megindleg	rannsókn	á	Íslandi	sem	hafði	það	að	markmiði	

að	kanna	áhrif	efnahagslegs	skorts	á	unglinga.	Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	5.491	

nemendur	 á	 efsta	 stigi	 grunnskóla.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 að	

unglingar	sem	upplifðu	fátækt	áttu	erfiðara	uppdráttar	en	jafningjar	sínir	sem	ekki	lifðu	

við	fátækt.	Unglingar	sem	lifðu	við	fátækt	sýndu	meiri	reiði,	ofbeldis-	og	afbrotahegðun	

ásamt	 því	 að	 þeir	 sýndu	 minni	 hollustu	 við	 félagsleg	 norm	 og	 gildi	 þjóðfélagsins.	

Unglingar	 sýndu	 fram	 á	 sterkara	 samband	 milli	 fátæktar	 og	 reiði,	 normleysis	 og	

frávikshegðunar	 í	 hverfum	þar	 sem	að	 fátækt	 var	 óalgeng	 (Bernburg,	 Thorlindsson	og	

Sigfusdottir,	2009).	Fátækt	getur	þá	einnig	haft	áhrif	á	þroska	barna	og	uppeldisskilyrði.	

Þá	 getur	 fátæktin	 haft	 neikvæð	áhrif	 á	 vitsmunaþroska	barna	 sem	veldur	 því	 að	börn	

sem	búa	við	fátækt	eiga	oft	erfiðara	með	nám	en	önnur	börn	(Brooks-Gunn	og	Duncan,	

1997;	Kuruvilla	Jacob,	2007).		

Menntun	er	talin	vera	mikilvægur	þáttur	í	að	skapa	velferð	einstaklinga	og	þjóða.	Á	

19.	 öld	 kom	 menntunarumbótasinninn	 Horace	 Mann	 fram	 með	 hugmyndir	 sínar	

varðandi	skóla	og	menntun.		Hann	leit	á	skóla	og	menntun	sem	öflugt	verkfæri	til	að	ná	

auknu	 réttlæti	 og	 jafnræði.	 Þá	 taldi	 hann	 einnig	 að	 með	 auknu	 menntunarstigi	 væri	

hægt	 að	 útrýma	 fátækt	 (Mishra,	 2016).	 Aukin	 menntunarþátttaka	 er	 talin	 vera	

áhrifamesta	 verkfæri	 þjóða	 til	 að	 minnka	 fátækt.	 Með	 aukinni	 menntun	 öðlast	 fólk	

aukna	 færni	 sem	 getur	 haft	 áhrif	 á	 efnahagslega	 afkomu	 fjölskyldna	 (Ukwueze	 og	

Nwosu,	2014;	Zoë	Oxaal,	1997).	Á	Íslandi	er	menntun	talin	mikilvæg	og	talin	vera	helsta	

leið	til	að	ná	auknum	jöfnuði	en	með	aukinni	menntun	hljóta	einstaklingar	aukna	færni	á	
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ýmsum	 sviðum	 sem	 leiðir	 oft	 til	 þess	 að	 sjálfsmynd	 þeirra	 styrkist	 og	 velferð	 eykst	

(Svansdottir,	Arngrimsson,	Sveinsson	og	Johannsson,	2015).	

		

3.3 Afleiðingar	barnafátæktar	á	fullorðinsár	
Fátækt	 í	 bernsku	 getur	 haft	 áhrif	 á	 framtíðarhorfur	 einstaklinga	 á	 nokkrum	 sviðum.	

Margt	bendir	 til	þess	að	menntun	þeirra	sem	búið	hafa	við	 fátækt	 í	æsku	sé	minni	og	

minni	 líkur	 á	 framhaldsmenntun	 í	 samanburði	 við	 þá	 sem	 ekki	 hafa	 búið	 við	 fátækt	 í	

æsku.	 Þá	 benda	 niðurstöður	 rannsókna	 til	 þess	 að	menntun	minnki	 líkurnar	 á	 því	 að	

einstaklingar	búi	við	fátækt	(Chzhen,	Toczydlowska	og	Handa,	2016;	Nikulina,	Widom	og	

Czaja,	2011).		

Þeir	 einstaklingar	 sem	 bjuggu	 við	 truflun	 á	 tengslum	 í	 æsku	 sem	 rekja	 mátti	 til	

fátæktar	 geta	 borið	 þess	 einkenni	 á	 fullorðinsárum.	 Afleiðingar	 skertrar	

tengslamyndunar	 í	æsku	 geta	 verið	 slök	 félagsfærni,	 feimni,	 erfiðleikar	með	 að	 halda	

athygli	og	lágt	sjálfsmat.	Þessi	atriði	geta	því	valdið	því	að	einstaklingar	eiga	erfitt	með	

að	haldast	á	vinnumarkaði	og	eru	því	 líklegri	 til	 að	búa	við	 fátækt	en	þeir	 sem	bjuggu	

ekki	við	fátækt	í	æsku	(Wray,	2015;	Yaqub,	2002).			

Fyrir	 fólk	 sem	 lifir	 undir	 fátæktarmörkum	 hefur	 verið	 bent	 á	 að	 líkur	 aukist	 á	

geðrænum	 vandkvæðum.	 Þetta	 kemur	 fram	 í	 skýrslu	 Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar	

sem	 greinir	 frá	 því	 að	 áhætta	 aukist	 ef	 að	 einstaklingar	 búa	 við	 fátækt,	 heimilisleysi,	

atvinnuleysi	eða	lægri	menntunarstöðu.	Tengslin	eru	þó	flókin	milli	ofangreindra	atriða	

og	 geðrænna	 vandkvæða	 og	 fleiri	 breytur	 hafa	 áhrif	 á	 útkomuna	 (World	 Health	

Organization,	2010;	Kuruvilla	og	Jacob,	2007).	Þá	hefur	kostnaður	til	heilbrigðisþjónustu	

áhrif	á	þá	sem	búa	við	fátækt.	Hlutfall	tekjulægstu	einstaklinga	á	Íslandi	var	um	6%	sem	

neitaði	sér	um	að	leita	til	 læknis	eða	sérfræðings	árið	2015.	Þá	þurfti	17%	fólks	í	sama	

tekjuhópi	 að	 sleppa	 því	 að	 fara	 til	 tannlæknis	 vegna	 of	 mikils	 kostnaðar	 (Hagstofa	

Íslands,	2016b).	

Þó	 svo	 að	 afleiðingar	 fátæktar	 hafi	 fyrst	 og	 fremst	 neikvæðar	 afleiðingar	 á	

einstaklinginn	 sjálfan	 ber	 samfélagið	 oft	 skaða	 af	 því	 að	 þegnar	 þess	 búa	 við	 fátækt.	

Fátækt	dregur	oft	úr	virkni	einstaklingsins	vegna	félags-	og	andlegrar	stöðu	hans	sem	oft	

er	 tilkomið	 vegna	 þess	 hvernig	 viðhorf	 hann	 hefur	 til	 sjálfs	 sín	 og	 stöðu	 sinnar.	 Þetta	

veldur	 því	 að	 þátttaka	 á	 atvinnumarkaði	 skerðist	 og	 meiri	 þörf	 er	 á	 heilbrigðis-	 og	
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félagsþjónustu	 (Kuruvilla	 og	 Jacob,	 2007).	 Samkvæmt	 útfærslu	 stjórnmálafræðingsins	

Putnam	 á	 kenningunni	 um	 félagsauð	 var	 megininntak	 félagsauðs	 traust	 og	

samfélagsþátttaka.	Að	hans	mati	myndaðist	 félagsauður	annars	vegar	 í	gegnum	tengsl	

(e.	bonding)	þar	sem	einstaklingar	leggja	traust	sitt	á	vini,	vinnufélaga,	fjölskyldu	og	aðra	

í	nærsamfélagi	sínu.	Í	öðru	lagi	myndaðist	félagsauður	út	frá	trausti	gagnvart	þeim	sem	

einstaklingur	er	ekki	í	nánum	samskiptum	við	og	uppbyggingu	nýrra	tengsla	(e.	bridges).	

Samkvæmt	 Putnam	 var	 aukin	 velferð	 samfélaga	 fólgin	 í	 auknum	 félagsauð.	 Til	 dæmis	

fjallaði	 hann	 um	 að	 ungt	 fólk	 sem	 byggi	 við	 fátækt	 leiddist	 ekki	 út	 í	 glæpi	 út	 af	

efnahagslegum	 aðstæðum	 heldur	 vegna	 þess	 að	 tengsl	 þeirra	 við	 fullorðna	 í	

nærumhverfi	 og	 stofnanir	 í	 samfélaginu	 hefðu	 brugðist	 þeim	 (Messner,	 Baumer	 og	

Rosenfeld,	2004).		

3.4 Stefna	stjórnvalda	varðandi	fátækt	
Stefnur	 (e.	policies)	 eru	 settar	 af	 stjórnvöldum	 ríkja	 til	 að	 tryggja	 velferð	 þegna	 hvers	

lands	í	mismunandi	málaflokkum.	Hugtakið	stefna	felur	í	sér	áætlanagerð	og	ákvarðanir	

varðandi	 framtíðarsýn	út	 frá	markmiðum	og	mati	 á	 árangri	 yfir	 ákveðið	 tímabil	 ásamt	

þeim	sjónarmiðum	sem	byggja	stefnuna	á.	Stefna	ríkja	varðandi	fátækt	getur	skipt	miklu	

máli	 til	að	auka	velferð	þeirra	sem	búa	við	 fátækt	 (Amini	og	Bianco,	2016;	Stjórnarráð	

Íslands,	2013).	Stefna	 í	málum	er	varða	 fátækt	barna	snýr	að	nokkrum	sviðum,	 líkt	og	

mennta-	og	fjölskyldumálum.	

Niðurstöður	PISA	könnunar,	sem	hefur	það	að	markmiði	að	kanna	stöðu	nemenda	í	

læsi	á	stærðfræði,	náttúruvísindum	og	lestri,	sýndi	fram	á	að	stefnumál	hvers	lands	fyrir	

sig	skiptir	sköpum	fyrir	þá	nemendur	sem	búa	við	bág	kjör.	Nemendur	sem	bjuggu	við	

hvað	 mestan	 skort	 í	 Sjanghæ	 sýndu	 til	 að	 mynda	 fram	 á	 svipaðar	 niðurstöður	 í	

stærðfræðilæsi	og	þeir	nemendur	sem	bjuggu	við	mestu	 forréttindin	 í	Bandaríkjunum.	

Það	 er	 því	 vilji	 þjóða	 að	 koma	 til	 móts	 við	 þegna	 sína,	 burtséð	 frá	 efnahags-	 eða	

félagslegri	 stöðu	 þeirra	 sem	 skiptir	 sköpum	 í	 menntamálum	 sem	 og	 velferðarmálum	

(Menntamálastofnun,	e.d.).	Staða	 íslensks	menntakerfis	er	sterk	miðað	við	önnur	 lönd	

hvað	varðar	að	jöfn	tækifæri	eru	til	menntunar	en	samkvæmt	síðustu	PISA	könnuninni	

hefur	 félagsleg	 staða	 lítil	 áhrif	 á	 árangur	 nemenda	 á	 Íslandi.	 Samkvæmt	 lögum	 um	

leikskóla	nr.	90/2008	og	lögum	um	grunnskóla	nr.	91/2008	er	sameiginlegt	markmið	að	

stuðla	að	alhliða	þroska	barna.	Framtíðarsýn	íslenskra	stjórnvalda	í	menntamálum	er	að	
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ungt	fólk	búi	við	sömu	tækifæri	og	jafnaldrar	í	öðrum	löndum	til	þess	að	lifa	og	starfa.	Þá	

er	það	markmið	að	efla	læsi	unglinga	og	endurskipuleggja	framhaldsnám	svo	fleiri	nái	að	

klára	námið	sitt	á	tilsettum	tíma	(Stjórnarráð	Íslands,	2014).	

Stefna	 íslenskra	 stjórnvalda	 í	 fjölskyldumálum	 er	 sú	 að	 stuðla	 að	 þátttöku	 allra	 í	

samfélaginu.	 Þá	 er	 markmiðið	 að	 sníða	 þjónustu	 fyrir	 börn,	 unglinga	 og	 fjölskyldur	 í	

samræmi	 við	 þarfir	 þeirra	 svo	 að	 Ísland	 standi	 jafnvel	 í	 þeim	 málum	 og	 önnur	

Norðurlönd.	 Þá	 skuli	 ávalt	 tryggja	 rétt	 barna	 og	 skapa	 þeim	 jöfn	 tækifæri	 óháð	 stöðu	

þeirra	 og	 auka	 stuðning	 við	 tekjulága	 foreldra.	 Þá	 er	 það	 einnig	 stefna	 íslenskra	

stjórnvalda	 að	 hafa	 gagnreyndar	 aðferðir	 að	 leiðarljósi	 í	 starfi	 með	 börnum	 og	

fjölskyldum	þeirra	(Stjórnarráð	Íslands,	e.d.).	

Þá	hefur	stefna	stjórnvalda	í	skattamálum	einnig	áhrif	á	stöðu	barna.	Til	dæmis	um	

það	má	nefna	að	færri	börn	þeirra	ríkja	sem	eyða	meiri	skatttekjum	í	velferðarkerfi	búa	

við	 fátækt	miðað	við	þau	sem	eyða	minni	hluta	skatttekna	 í	velferðarkerfi	 (Gornick	og	

Jäntti,	2011).	

3.5 Fátækt	á	Íslandi	
Frá	árinu	2008	til	2012	jókst	barnafátækt	hvað	mest	meðal	ríkra	ríkja	á	Íslandi,	 Írlandi,	

Króatíu,	 Lettlandi	 og	 Grikklandi.	 Öll	 þessi	 lönd	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 barnafátækt	

jókst	um	10%	eða	meira	og	voru	niðurstöður	mældar	út	frá	afstæðum	fátæktarmörkum.	

Ástæðu	þessarar	aukningar	má	rekja	til	efnahagskreppu	en	aðeins	tvö	lönd	utan	Evrópu	

stóðu	frammi	fyrir	aukningu	á	fátækt,	Mexíkó	og	Bandaríkin	(Chzen,	Nolan,	Cantillon	og	

Handa,	2017).		

Hagstofa	Íslands	mældi	árið	2015	hlutfall	þeirra	sem	lifðu	við	sárafátækt	á	Íslandi	en	

þá	 voru	 um	 1,3%	 einstaklinga	 á	 Íslandi	 sem	 lifðu	 við	 sárafátækt.	 Staða	 á	

húsnæðismarkaði,	heimilisgerð	og	heilsa	voru	þeir	þættir	 sem	taldir	 voru	 spá	 fyrir	um	

það	 hvort	 einstaklingar	 lifi	 við	 sárafátækt.	 Leigjendur	 eru	 líklegri	 til	 að	 búa	 við	

sárafátækt	en	þeir	sem	búa	í	eigin	húsnæði.	Þá	er	einhleypt	fólk	einnig	talið	líklegra	að	

búa	við	sárafátækt	en	þeir	sem	eru	í	sambandi.	Þá	eru	þeir	sem	búa	við	slæmt	heilsufar	í	

áhættuhóp	fyrir	að	búa	við	sárafátækt	(Hagstofa	Íslands,	2016a).		

Árið	 2014	 voru	 10%	 einstaklinga	 á	 Íslandi	 undir	 lágtekjumörkum.	 Þá	 voru	 8%	

einstaklinga	sem	skorti	efnisleg	gæði	en	samkvæmt	þeirri	greiningu	skorti	einstaklinga	
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þrennt	af	tólf	skilgreindum	lífsgæðum.	Þá	var	hlutfall	einstaklinga	sem	átti	mjög	erfitt	að	

ná	endum	saman	11,9%	(Lovísa	Arnardóttir,	2016).		

Árið	2014	voru	9,1%	barna	á	Íslandi	sem	liðu	efnislegan	skort	sem	er	mikil	aukning	

frá	 árinu	 2009	 þar	 sem	 4%	 barna	 liðu	 skort.	 Hlutfallið	 var	mælt	 út	 frá	 skortgreiningu	

UNICEF	 þar	 sem	 foreldrar	 svöruðu	 spurningum	 er	 vörðuðu	 börn	 á	 heimilinu.	

Spurningalistar	voru	sendir	 inn	á	heimili	á	 landsvísu	en	þar	var	spurt	um	12	atriði	sem	

snúa	að	efnislegum	gæðum.	Ef	börn	skorti	2	eða	fleiri	af	12	atriðum	voru	þau	talin	búa	

við	 skort	 á	 efnislegum	 gæðum.	 Flokkar	 spurningalistans	 skiptust	 niður	 í	 næringu,	

klæðnað,	 menntun,	 afþreyingu,	 félagslíf,	 upplýsingar,	 húsnæði	 og	 tómstundir	 (Lovísa	

Arnardóttir,	2016).			

Niðurstöður	 skortgreiningar	 UNICEF	 sýndu	 	 fram	 á	 að	 31,9%	 barna	 sem	 lifðu	 við	

skort	 tóku	 ekki	 þátt	 í	 tómstundastarfi.	 Um	 það	 bil	 þriðjungar	 íslenskra	 barna	 sem	

upplifðu	 skort	 gátu	 því	 ekki	 tekið	 þátt	 í	 íþróttastarfi,	 tónlist	 eða	 öðru	æskulýðsstarfi.	

Skortur	íslenskra	barna	er	því	mestur	á	þessu	sviði	og	hefur	hækkað	frá	14,3%	árið	2009	

(Hagstofa	Íslands,	2015).		

Sá	 flokkur	 sem	 börn	 skorti	 næstmest	 var	 á	 sviði	 húsnæðis	 en	 samkvæmt	

niðurstöðum	 úr	 skortgreiningu	 UNICEF	 búa	 13,4%	 barna	 á	 Íslandi	 við	 einhvern	 skort	

varðandi	húsnæði.	 Í	 þeim	 flokki	 var	 spurt	hvort	barn	búi	 við	þröngbýli	 en	þar	er	barn	

talið	búa	við	þröngbýli	ef	það	hefur	ekki	eitt	sameiginlegt	rými	fyrir	allt	heimilisfólk,	eitt	

herbergi	fyrir	hvert	par,	eitt	herbergi	fyrir	fullorðinn	einhleypan	einstakling,	eitt	herbergi	

fyrir	hverja	tvo	einstaklinga	af	sama	kyni	á	aldrinum	12-17	ára	og	eitt	herbergi	fyrir	tvo	

einstaklinga	undir	12	ára	aldri.	Árið	2014	bjuggu	11,2%	barna	við	þröngbýli	en	aukning	

var	 frá	 því	 árið	 2009	 þar	 sem	 þröngbýli	 reiknaðist	 8,3%.	 Í	 flokki	 húsnæðis	 var	 einnig	

spurt	um	hvort	að	barn	hafi	aðgang	að	salerni	og	baðkari	eða	sturtu.	Að	lokum	var	spurt	

að	því	hvort	að	næg	dagsbirta	væri	í	húsnæðinu	(Lovísa	Arnardóttir,	2016).	

	Árið	 2016	 bárust	 1.136	 umsóknir	 til	 velferðarsviðs	 Reykjavíkurborgar	 varðandi	

félagslegt	 leiguhúsnæði.	Þá	voru	um	893	umsóknir	á	biðlista	 í	árslok	en	úthlutanir	árið	

2016	voru	165.	Af	þeim	sem	voru	á	biðlista	í	lok	árs	árið	2016	voru	195	einstaklingar	eða	

fjölskyldur	með	börn	(Tölfræði	velferðarsviðs	Reykjavíkurborgar,	e.d.b)	
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3.6 Þjónusta	við	fátæk	börn	og	barnafjölskyldur	í	Reykjavík	
Fólk	 sem	 býr	 við	 fátækt	 getur	 leitað	 sér	 fjárhagsaðstoðar	 hjá	 sveitarfélögum.	

Sveitarfélögum	ber	að	hafa	það	að	markmiði	samkvæmt	1.	gr.	 laga	um	félagsþjónustu	

sveitarfélaga	40/1991	að	tryggja	fjárhags-	og	félagslegt	öryggi	íbúa	ásamt	því	að	stuðla	

að	velferð	þeirra.	Félagsþjónusta	á	vegum	sveitarfélaga	skal	skv.	12.	gr.	vera	veitt	til	að	

bæta	líf	einstaklinga	en	jafnframt	stuðla	að	því	að	einstaklingar	og	fjölskyldur	geti	leyst	

úr	 sínum	 málum	 sjálf.	 Þá	 skulu	 sveitarfélögin	 setja	 reglur	 um	 hvernig	 framkvæmd	 á	

fjárhagsaðstoð	tiltekins	sveitarfélags	fer	fram	út	frá	tillögum	félagsmálanefndar	skv.	21.	

gr.	laga	um	félagsþjónustu	sveitarfélaga.	

	Samkvæmt	 reglum	 um	 fjárhagsaðstoð	 frá	 Reykjavíkurborg	 (2014)	 er	 heimilt	 að	

veita	þeim	fjölskyldum	og	einstaklingum	fjárhagsaðstoð	til	framfærslu	sem	geta	ekki	séð	

fyrir	sér	og	sínum.	Þá	ber	sveitarfélaginu	skylda	til	að	líta	sérstaklega	til	þarfa	barna	til	

þátttöku	 í	 þroskavænlegu	 félagsstarfi	 (Reykjavíkurborg	 Velferðarsvið,	 2017).	 Þá	 er	

sveitarfélaginu	 heimilt	 að	 veita	 sérstaka	 fjárhagsaðstoð	 skv.	 16.	 gr.	 reglna	 um	

fjárhagsaðstoð	 frá	 Reykjavíkurborg.	 Sú	 aðstoð	 er	 veitt	 til	 foreldra	 vegna	 framfærslu	

barna	þeirra.	Fjárhagsaðstoð	til	framfærslu	barna	er	veitt	til	að	greiða	fyrir	greiðslum	er	

snúa	að	börnum,	líkt	og	daggæslu,	leikskóla,	skólamáltíðum,	frístundaheimili,	sumardvöl	

og/eða	þátttöku	barns	í	tómstundastarfi.	Þá	er	Reykjavíkurborg	heimilt	að	veita	sérstaka	

aðstoð	 þegar	 skóli	 barnanna	 byrjar	 og	 vegna	 jólahalds.	 Til	 að	 fólk	 hljóti	 sérstaka	

fjárhagsaðstoð	 verður	 að	 vera	 til	 staðar	 samkomulag	 um	 félagslega	 ráðgjöf	 og	

staðfesting	 verður	 að	 liggja	 fyrir	 um	 að	 umsækjandi	 sé	 búinn	 að	 nýta	 sér	 rétt	 til	

frístundakorts	 og/eða	 þjónustutryggingu	 leikskóla.	 Fjárhagsaðstoð	 er	 veitt	 til	 þeirra	

einstaklinga	 sem	 eiga	 lögheimili	 í	 Reykjavík	 og	 hafa	 tekjur	 undir	 ákveðnum	

viðmiðunarmörkum.	 Fjárhagsaðstoðin	 er	 veitt	 til	 framfærslu	 óháð	 fjölda	 barna	 á	

heimilinu.	 Bætur	 frá	 ríkinu	 eigi	 þá	 að	 mæta	 þeim	 kostnaði	 vegna	 barna	 líkt	 og	

barnalífeyri,	meðlög	og	barnabætur.	Sérstök	fjárhagsaðstoð	er	ætluð	foreldrum	sem	að	

þurfa	 á	 aðstoð	 að	 halda	 til	 að	 greiða	 gjöld	 fyrir	 daggæslu	 barns,	 leikskóla,	 máltíðir	 í	

skóla,	 frístundaheimili,	 sumardvöl	 og/eða	 þátttöku	 barns	 í	 þroskavænlegu	 félags-	 og	

tómstundastarfi.	Um	er	 að	 ræða	 tímabundna	aðstoð	 sem	endurskoða	þarf	 á	hálfs	 árs	

fresti	 (Reglur	 um	 fjárhagsaðstoð	 frá	 Reykjavíkurborg,	 2014;	 Reykjavíkurborg	

Velferðarsvið,	2017).	
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Árið	2016	bjuggu	122.460	manns	 í	Reykjavík	en	af	þeim		fengu	3.036	einstaklingar		

fjárhagsaðstoð.	Þá	voru	28,4%	þeirra	sem	að	hlutu	fjárhagsaðstoð	árið	2016	með	barn	á	

framfæri.	 Einstæðar	 mæður	 voru	 22,2%	 þeirra	 sem	 hlutu	 fjárhagsaðstoð	 meðan	 að	

einstæðir	feður	voru	aðeins	um	1%.	Þá	voru	5,2%	þeirra	sem	fengu	fjárhagsaðstoð	hjón	

eða	sambýlisfólk	með	börn	(Tölfræði	velferðarsviðs	Reykjavíkurborgar,	e.d.a).		

Af	þeim	sem	hlutu	fjárhagsaðstoð	árið	2016	voru	343	foreldrar	sem	hlutu	sérstaka	

fjárhagsaðstoð	 til	 að	 geta	 veitt	 börnum	 sínum	 dagvistun,	 leikskóla,	 skólamáltíðir,	

þátttöku	 í	 frístundaheimilum,	 sumardvölum	 eða	 þátttöku	 í	 öðru	 félags-	 og	

tómstundastarfi	(Reykjavíkurborg	Velferðarsvið,	2017).		

Hjá	Reykjavíkurborg	er	lögð	sérstök	áhersla	á	að	börn	geti	tekið	þátt	í	einhvers	konar	

frístundastarfi	 óháð	 fjárhag	 foreldra	 þeirra.	 Til	 að	 aðstoða	 barnafjölskyldur	 ákvað	

Reykjavíkurborg	 að	 veita	 börnum	 styrk	 í	 formi	 frístundakorts.	 Foreldrar	 geta	 þá	

ráðstafað	 ákveðinni	 upphæð	 frá	 frístundakortinu	 til	 þeirra	 íþrótta-	 eða	 tómstundaiðja	

sem	að	barnið	vill	 taka	þátt	 í.	Markmiðið	með	frístundakortinu	er	að	styrkja	 félagslegt	

umhverfi	barna	og	auka	jákvæð	áhrif	á	þroska	þeirra.	Með	tilkomu	frístundakortsins	var	

einnig	verið	að	 leitast	við	að	draga	úr	ójöfnuði	 í	 samfélaginu	og	auka	 tækifæri	allra	 til	

þátttöku	í	frístundastarfi	óháð	efnahagi	og/eða	félagslegum	aðstæðum	(Frístundakort	-	

reglur	og	skilyrði,	e.d.).		

Þátttaka	 barna	 í	 tómstundastarfi	 getur	 haft	 áhrif	 á	 þroska	 barna	 á	 andlegu,	

félagslegu	 og	 líkamlegu	 sviði.	 Skipulagt	 tómstundastarf	 getur	 þá	 dregið	 úr	

áhættuhegðun	líkt	og	áfengisneyslu.	Því	getur	tómstundastarf	einnig	virkað	sem	forvörn	

fyrir	börn.		Í	tómstundum	geta	börn	einnig	víkkað	sjóndeildarhring	sinn,	þróað	færni	sína	

á	 ákveðnum	 sviðum	 og	 fundið	 fyrir	 því	 að	 þau	 tilheyra	 ákveðnum	 hópi.	 Þá	 geta	

tómstundir	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 hegðun	 barna	 og	 tilfinningaþroska	 þeirra.	 Þá	 getur	

þátttaka	 í	 tómstundum	 einnig	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 sjálfsmynd	 barna,	 námsárangur	 og	

andlega	velferð	(Bartko	og	Eccles,	2003;	Thorlindsson	og	Bernburg,	2006).		

Þrátt	fyrir	að	fjárhagstengdur	stuðningur	til	barnafjölskyldna	sé	mikilvægur	er	einnig	

þörf	á	að	huga	að	annars	konar	stuðningi	við	fátæk	börn	og	fjölskyldur	þeirra.	Verkefnið	

TINNA	 er	 þjónusta	 sem	 ætlað	 er	 að	 bæta	 velferð	 reykvískra	 barna.	 Þátttakendur	

verkefnisins	eru	ungir	einstæðir	foreldrar	sem	þurfa	á	fjárhagsaðstoð	að	halda	og	börn	

þeirra.	Markmið	 verkefnisins	 er	 að	 stuðla	 að	 aukinni	 virkni	 foreldra	 gegnum	 fræðslu,	
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menntun	eða	atvinnuþátttöku.	Árið	2016	voru	einungis	einstæðar	mæður	sem	tóku	þátt	

í	verkefninu.	Með	því	að	aðstoða	mæðurnar	við	að	auka	virkni	sína	í	samfélagsþátttöku	

er	stefnt	að	því	að	draga	úr	líkum	á	því	að	börn	upplifi	fátækt	í	framtíðinni.	Með	því	er	

verið	að	 rjúfa	 vítahring	 fátæktar	 sem	 talinn	er	 geta	myndast	 frá	 kynslóð	 til	 kynslóðar.	

Hugmyndafræði	 verkefnisins	 er	 byggð	 á	 notendasamráði	 og	 námskeið	 og	 fræðsla	 er	

unnin	í	samræmi	við	þær	óskir	og	þarfir	sem	konurnar	telja	sig	þurfa.	Börnum	sem	taka	

þátt	í	verkefninu	er	veittur	stuðningur	út	frá	einstaklingsmiðaðri	áætlun	sem	sniðin	er	af	

félagsráðgjöfum	út	 frá	þörfum	hvers	og	eins.	Þá	er	 lögð	 rík	áhersla	á	 jafnræði	barna	 í	

íþrótta-	og	tómstundastarfi,	þ.e.	að	börn	sem	eru	þátttakendur	 í	verkefninu	hafi	sömu	

tækifæri	til	þátttöku	og	önnur	börn	(Reykjavík,	e.d.).		

Hjá	Reykjavíkurborg	er	boðið	upp	á	önnur	 stuðningsúrræði	 fyrir	börn.	Metnar	eru	

þjónustuþarfir	 hvers	 einstaklings	 fyrir	 sig	 í	 samvinnu	 við	 hann	 og	 er	 því	 leitast	 eftir	

notendasamráði	í	gegnum	allt	ferli	þjónustunnar,	frá	umsókn	til	veittrar	þjónustu.	Í	mati	

á	þjónustuþörf	er	hún	metin	út	frá	fjórum	meginþáttum.	Fyrsti	þátturinn	snýst	um	færni	

og	 styrkleika	 umsækjenda	 og	 hvernig	 skerðing	 hans	 hefur	 áhrif	 á	 líf	 hans.	 Annar	

matsþátturinn	 snýr	 að	 hvert	 nærumhverfi	 hans	 er	 og	 hvaða	 stuðning	 hann	 hefur	 frá	

fjölskyldu	eða	öðrum	þegnum	samfélagsins.	Þriðji	þátturinn	metur	félagslegar	aðstæður	

umsækjenda	og	síðasti	þátturinn	er	mat	á	samfélagsþátttöku	hans	og	virkni.	Þá	er	þörf	

fyrir	 þjónustu	 metin	 út	 frá	 stigagjöf	 hvers	 þáttar	 fyrir	 sig	 sem	 metur	 það	 hvort	

umsækjandi	 uppfylli	 skilyrði	 þess	 að	 fá	 þjónustu,	 hversu	mikla	 þjónustu	 hann	 þarf	 og	

hvers	 konar	 þjónusta	 henti	 umsækjanda	 (Reglur	 um	 stuðningsþjónustu	 í	 Reykjavík,	

2016).		

Persónuleg	ráðgjöf	er	þjónusta	sem	veitt	er	þeim	sem	þurfa	á	félagslegum	stuðning	

að	halda	varðandi	samfélagsþátttöku.	Markmið	hvers	og	eins	skjólstæðings	eru	höfð	að	

leiðarljósi	 í	 persónulegri	 ráðgjöf.	 Persónuleg	 ráðgjöf	 er	 veitt	 á	 grundvelli	 24.	 gr.	

barnaverndarlaga	 nr.	 80/2002	 sem	 úrræði	 sem	 veitt	 er	 í	 kjölfar	 settrar	 áætlunar	 um	

meðferð	máls	að	gefnu	samþykki	foreldra	og	í	samráði	við	barn.	Þá	er	hún	einnig	veitt	á	

grundvelli	d	 liðs	11.	gr	 laga	um	félagsþjónustu	sveitarfélaga	nr.	40/1991	sem	kveður	á	

um	það	að	hlutverk	félagsmálanefnda	sé	meðal	annars	að	veita	einstaklingum	ráðgjöf.	

Stigagjöf	umsækjanda	fyrir	persónulega	ráðgjöf	þarf	að	að	hafa	a.mk.	4	stig	í	fyrsta	þætti	
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sem	snýr	að	færni	einstaklings	og	getu	í	daglegu	lífi	og	4	stig	í	fjórða	þætti	sem	snýr	að	

samfélagsþátttöku	umsækjenda	(Reglur	um	stuðningsþjónustu	í	Reykjavík,	2016).	

Tilsjón	 er	 þjónusta	 sem	 hefur	 þann	 tilgang	 að	 leiðbeina	 og	 aðstoða	 foreldra	 eða	

forsjáraðila	við	uppeldi	barna	og	annan	aðbúnað.	Sú	þjónusta	er	veitt	á	sama	grundvelli	

og	persónuleg	ráðgjöf.	Foreldrar	og	 forsjáraðilar	sem	sækja	um	tilsjón	þurfa	að	hafa	4	

stig	 úr	 stigamati	 vegna	 þriðja	 þáttarins	 um	 félagslegar	 aðstæður	 til	 að	 hljóta	 tiltekna	

þjónustu	(Reglur	um	stuðningsþjónustu	í	Reykjavík,	2016).	

Stuðningsfjölskyldur	 er	þjónusta	 sem	hefur	þann	 tilgang	að	 taka	á	móti	barni	 sem	

fær	 að	 dvelja	 á	 heimili	 stuðningsfjölskyldu.	 Markmiðið	 er	 þá	 að	 veita	 foreldrum	

stuðning,	 veita	 foreldrum	 hvíld	 og/eða	 styrkja	 umhverfi	 barns	 og	 stuðningsnet	 þess.	

Þjónustan	 er	 veitt	 á	 grundvelli	 21.	 gr.	 laga	 um	málefni	 fatlaðs	 fólks	 nr.	 59/1992	 sem	

kveður	 á	 um	 að	 fjölskyldur	 barna	 með	 fötlun	 eiga	 kost	 á	 því	 að	 fá	 dvöl	 hjá	

stuðningsfjölskyldu	 eftir	 þörfum.	 Grundvöllur	 þjónustunnar	 er	 einnig	 samkvæmt	 d-lið	

24.	gr.	barnaverndarlaga	nr.	80/2002	um	að	barnarverndarnefnd	skuli,	 í	kjölfar	settrar	

áætlunar	um	meðferð	máls,	með	samþykki	foreldra	og	í	samráði	við	barn,	útvega	barni	

stuðningsfjölskyldu.	 Þá	 skulu	barnaverndarnefndir	 skv.	 85.	 gr.	 sömu	 laga	hafa	 tiltækar	

stuðningsfjölskyldur	 sem	 sækja	 þurfi	 um	 leyfi	 í	 sínu	 umdæmi	 og	 skal	 ráðherra	 setja	

reglugerð	 frá	 tillögum	 barnaverndarstofu	 um	 hámark	 á	 vistunartíma,	 skilyrði	 fyrir	

veitingu	leyfis	og	samninga	við	fjölskyldur.	Þá	skal	einnig	vera	tekin	til	grundvallar	26.	gr.	

reglugerðar	 um	úrræði	 á	 ábyrgð	 sveitarfélaga	 samkvæmt	 ákvæðum	barnaverndarlaga	

sem	 kveður	 á	 um	 hlutverk	 stuðningsfjölskyldu.	 Þar	 kemur	 meðal	 annars	 fram	 að	

markmiðið	sé	að	létta	af	álagi	barnsins	ásamt	fjölskyldu	þess	og	tryggja	öryggi	barnsins.	

Að	lokum	skal	11.	gr.	laga	um	félagsþjónustu	sveitarfélaga	nr.	40/1991	liggja	fyrir.	Til	að	

umsækjandi	hljóti	þjónustu	stuðningsfjölskyldu	þarf	hann	annað	hvort	að	hafa	a.m.k	4	

stig	vegna	fyrsta	stigs	varðandi	færni	og	getu	hans	 í	athöfnum	daglegs	 lífs	eða	a.m.k	4	

stig	 vegna	 þriðja	 stigs	 varðandi	 félagslegar	 aðstæður	 barns	 (Reglur	 um	

stuðningsþjónustu	í	Reykjavík,	2016).	

Fleiri	 þjónustur	 eru	 veittar	 á	 vegum	 borgarinnar	 sem	 ætlaðar	 eru	 börnum	 og	

fjölskyldum	 barna.	 Skammtímavistanir	 eru	 reknar	 af	 borginni	 þar	 sem	 að	 börn	 dvelja	

ákveðinn	 tíma	 mánaðar.	 Markmið	 með	 skammtímavistun	 er	 að	 bjóða	 börnum	 og	
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fjölskyldu	 upp	 á	 hvíld	 vegna	 erfiðra	 aðstæðna	 heima	 fyrir	 (Reykjavíkurborg	

Velferðarsvið,	2017).	

3.7 Kenningar	sem	varða	fátækt	
Hér	 verður	 fjallað	 um	 þær	 kenningar	 sem	 mikilvægt	 er	 að	 hafa	 að	 leiðarljósi	 þegar	

fátækt	 barna	 og	 afleiðingar	 fátæktar	 eru	 skoðaðar.	 Fyrst	 verður	 fjallað	 um	

tengslakenninguna	 og	 farið	 yfir	 áhrif	 fátæktar	 á	 tengsl	 barna	 við	 foreldra	 sína	 og	

afleiðingar	skertrar	tengslamyndunar.	Í	kafla	um	tengslamyndun	verður	einnig	farið	inn	

á	 kenninguna	 um	 félagsauð	 og	 hvernig	 tengsl	 hafa	 áhrif	 á	 samfélagsþátttöku	

einstaklinga.	 Þar	 á	 eftir	 verður	 farið	 yfir	 kenninguna	 um	 félagslega	 arfleið	 og	 áhrif	

fátæktar	á	framtíðarhorfur	einstaklinga.	Að	lokum	verður	farið	yfir	kerfiskenninguna	til	

að	 leggja	 áherslu	 á	 að	mikilvægt	 sé	 að	 fagaðilar	 vinni	mál	með	 börnum	 sem	 búa	 við	

fátækt	út	frá	heildarsýn.	

3.7.1 Tengslakenning	
Tengslakenning	var	 sett	 fram	fyrst	af	 John	Bowlby	um	miðja	20.	öld	og	síðar	þróuð	af	

Mary	 Ainsworth.	 Bowlby	 taldi	 að	 myndun	 tengsla	 í	 æsku	 barns	 hefði	 mikið	 að	 segja	

varðandi	 framtíðarhorfur	 einstaklinga.	 Bowlby	 lagði	 mikla	 áherslu	 á	 tengsl	 móður	 og	

barns	og	taldi	að	gæði	tengsla	móður	og	barns	í	æsku	hefðu	áhrif	á	samskipti,	sambönd	

og	andlega	heilsu	barns	í	framtíðinni.	Síðar	bætti	Ainsworth	því	við	kenninguna	að	ef	að	

foreldrar	 veittu	 barni	 öruggt	 skjól	 og	 barn	 fyndi	 fyrir	 öruggum	 tengslum	 (e.	 secure	

attachment)	 í	aðstæðum	sem	það	fann	fyrir	óöryggi	yrði	barn	 í	 framtíðinni	óhræddara	

við	að	kanna	nýja	hluti.	Örugg	tengsl	í	æsku	auka	þá	líkurnar	á	því	að	einstaklingur	geti	

stofnað	til	heilbrigðra	samskipta	sem	byggð	eru	á	trausti	og	væntumþykju.	Ef	að	foreldri	

næði	ekki	að	skapa	öruggt	skjól	fyrir	barn	sitt	þegar	það	upplifði	óöryggi	upplifði	barnið	

óöruggt	 skjól	 hjá	 foreldrum	 sínum.	 Tengsl	 barna	 við	 foreldri	 sitt	 einkenndust	 því	 af	

óöruggum	 tengslum	 (e.	 insecure	 attachment)	 sem	 hafði	 þær	 afleiðingar	 að	 barn	ætti	

erfitt	 með	 að	 þroskast	 og	 kanna	 nýja	 hluti	 (Al-Yagon,	 2008;	 Bettmann	 og	 Friedman,	

2010).		

Börn	 sem	alast	upp	 í	 fátækt	eru	 líklegri	 til	 að	upplifa	 streitukennt	umhverfi	 vegna	

fjárhagsstöðu	fjölskyldunnar.	Foreldrar	sem	búa	við	fátækt	eru	einnig	líklegri	til	að	hafa	

búið	við	fátækt	í	æsku	og	slakar	uppeldisaðstæður	sem	getur	haft	áhrif	á	uppeldi	barna	

þeirra	og	andlega	streitu	foreldra.	Ef	að	foreldrar	búa	yfir	reynslu	af	streitukenndri	æsku	
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aukast	líkurnar	á	því	að	þeir	þrói	með	sér	óörugg	tengsl	samkvæmt	tengslakenningunni.	

Óörugg	tengsl	foreldra	út	frá	æsku	þeirra	hafa	því	áhrif	á	tengslamyndun	við	þeirra	barn	

sem	 veldur	 því	 að	 barnið	 verður	 óöruggara	 og	 ólíklegra	 til	 að	 kanna	 nýja	 hluti.	 Þær	

fjölskyldur	 sem	 að	 búa	 við	 fátækt	 eru	 einnig	 ólíklegri	 en	 aðrar	 fjölskyldur	 til	 að	 hafa	

aðgang	að	félags-	og	tilfinningalegum	stuðningi	frá	fjölskyldu,	vinum	eða	nærsamfélagi.	

Foreldrar	eða	forsjáraðilar	eiga	þá	erfiðara	með	að	mynda	örugg	tengsl	við	barn	sitt	út	af	

aðstæðum	sínum	sem	kemur	niður	á	félags-	og	tilfinningalegum	stuðningi	til	barns.	Börn	

sem	 búa	 við	 slíkar	 aðstæður	 eiga	 því	 erfiðara	 með	 að	 aðlaga	 sig	 að	 félags-	 og	

tilfiningalegum	 aðstæðum	 í	 æsku	 og	 í	 framtíðinni	 (Wray,	 2015;	 Green,	 Furrer	 og	

McAllister,	2007).			

Nokkrar	niðurstöður	rannsókna	benda	til	þess	að	börn	sem	að	upplifa	örugg	tengsl	

við	 foreldra	 sýna	 fram	 á	 betri	 geð-	 og	 sálræna	 heilsu	 en	 þau	 sem	 að	 upplifa	 óörugg	

tengsl.	Þá	er	einmanaleiki	og	upplifun	á	félagslegri	útilokun	algengari	meðal	þeirra	sem	

að	alast	upp	við	óörugg	tengsl.	Niðurstöður	benda	einnig	til	þess	að	börn	sem	alast	upp	

við	 óörugg	 tengsl	 eigi	 í	 erfiðleikum	 með	 jafningjasamskipti	 í	 framtíðinni	 þar	 sem	 að	

tengslamyndun	þeirra	eru	lituð	af	óöryggi	og	vantrausti	í	æsku	(Al-yagon,	2008;	Shaver	

og	Mikulincer,	2002).	

Tengsl	geta	einnig	skipt	miklu	máli	varðandi	þátttöku	einstaklinga	í	samfélaginu	og	

árangur	þeirra	á	mörgum	sviðum.	Franski	 félagsfræðingurinn	Bourdieu	kom	fram	með	

kenninguna	 um	 félagslegan	 auð	 (e.	 social	 capital)	 árið	 1986.	 Samkvæmt	 kenningunni	

getur	einstaklingur	nýtt	sér	félagsleg	tengsl	sín	til	að	ná	persónulegum	markmiðum,	t.d	

markmiðum	 varðandi	 nám.	 Bourdieu	 útfærir	 kenningu	 sína	 út	 frá	 einstaklingsmiðuðu	

sjónarhorni	 þar	 sem	 hagsmuna	 einstaklinga	 er	 gætt	 vegna	 tengsla	 hans	 við	 aðra	

einstaklinga	(Rostila,	2011).		

3.7.2 Félagsleg	arfleið	
Fátækt	einstaklinga	má	stundum	rekja	 til	aðstæðna	þeirra	 í	æsku	og	 fátæktin	því	 talin	

vera	afleiðing	félagslegrar	arfleiðar	(e.	social	heritage).	Kenningin	um	félagslega	arfleið	

var	 sett	 fram	 af	 barnageðlækninum	 Gustav	 Jonsson	 á	 sjötta	 áratug	 síðustu	 aldar.	

Samkvæmt	kenningunni	um	félagslega	arfleið	verður	barn	fyrir	varanlegum	áhrifum	frá	

nærumhverfi	 sínu	 og	 erfir	 það	 á	 milli	 kynslóða.	 Þetta	 veldur	 því	 að	 viðhorf	

fjölskyldumeðlima	 í	æsku,	aðbúnaður	 fjölskyldu	og	umhverfi	hennar	hefur	áhrif	á	gildi	
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einstaklinga	í	framtíðinni	og	afkomendur	þeirra	einnig.	Til	dæmis	um	það	má	nefna	að	

börn	 líklegri	 til	 að	 hafa	 neikvætt	 viðhorf	 gagnvart	 því	 að	 sækja	 sér	 menntun	 ef	 að	

foreldrar	 eru	 lítið	 menntaðir.	 Samkvæmt	 þessari	 kenningu	 getur	 vítahringur	 fátæktar	

myndast	 þar	 sem	 gildi	 og	 viðhorf	 eintaklinga	 berast	 á	 milli	 kynslóða	 (Jonsson,	 1964;	

Jonsson,	1973)	

Sálfræðingurinn	Barbara	Rogoff	kannaði	það	hvernig	börn	læra	með	því	að	fylgjast	

með	og	 taka	þátt	 í	 félagslegum	athöfnum	 fjölskyldunnar	og	 samfélagsins.	Niðurstöður	

rannsókna	 Rogoff	 voru	 þær	 að	 börn	 lærðu	 og	 þroskuðust	 með	 því	 að	 fylgjast	 með	

öðrum	 fjölskyldumeðlimum	 eða	 nærsamfélagi	 sínu	 án	 þess	 að	 þeim	 hefði	 beint	 verið	

kennt	að	gera	eitthvað.	Fjölskyldur	og	samfélög	veita	því	börnum	tækifæri	og	hömlur	en	

börnin	 sjá	um	að	 læra	hlutina	á	eigin	hátt	 .	Börn	 sem	búa	við	 fátækt	geta	 samkvæmt	

þessu	tileinkað	sér	gildi	og	viðhorf	foreldra	sem	búa	við	fátækt	(Glăveanu,	2011;	Rogoff,	

2014).		

Börn	 sem	alast	upp	við	 fátækt	eru	 líklegri	 en	önnur	börn	að	alast	upp	við	 skort	 á	

stuðningi	 frá	 foreldrum,	 skort	 á	 þátttöku	 í	 félags,-	 og	 menningarlífi	 og	 við	 slakar	

heilsuaðstæður.	 Fjölskyldur	 sem	 búa	 við	 fátækt	 upplifa	 oft	 mikla	 streitu	 vegna	

atvinnuleysis,	erfiðrar	húsnæðisstöðu	eða	fíkni-	og/eða	heilsuvanda.	Þegar	æska	barna	

einkennist	 af	 skorti	 á	 mörgum	 sviðum	 minnka	 líkur	 á	 framtíðartækifærum	 þeirra	

varðandi	tengsl	við	jafningja,	menntunar-	og	atvinnumöguleika	(Eberharter,	2011;	Wray,	

2015).	 Félagsleg	 hæfni	 og	menntun	 eykur	 atvinnumöguleika	 einstaklinga	 en	 þeir	 sem	

hafa	búið	við	 fátækt	 í	æsku	skortir	oft	þau	atriði.	Þess	vegna	má	áætla	að	 tækifæri	 til	

atvinnu	séu	minni	ef	að	einstaklingar	hafa	búið	við	fátækt	 í	æsku	og	því	auknar	 líkur	á	

því	að	þeir	búi	við	fátækt	í	framtíðinni	út	af	félagslegri	arfleið	(Eberharter,	2011).	

3.7.3 Kerfiskenning	
Þeir	fagaðilar	sem	vinna	með	börnum	sem	búa	við	fátækt	þurfa	að	vera	meðvitaðir	um	

umhverfi	 barna	 og	 áhrif	 umhverfisins	 á	 börn	 en	 kerfiskenningin	 (e.	 general	 system	

theory)	 snýst	 að	mörgu	 leyti	 um	 tengsl	 einstaklings	 við	 umhverfið	 sitt.	 Upprunalegur	

kenningarsmiður	 kerfiskenningarinnar	 var	heimspekingurinn	og	 líffræðingurinn	 Ludwig	

von	 Bertalanffy.	 Bertalanffy	 taldi	 að	 allar	 lífverur	 tilheyrðu	 kerfum	 sem	 hefðu	 áhrif	 á	

hvert	annað.	Síðar	meir	var	kerfiskenningin	aðlöguð	að	hinu	 félagslega	kerfi	en	þá	var	

byrjað	að	einblína	á	 tengsl	einstaklinga	við	umhverfið	 sitt	eða	kerfin	 í	 lífi	 einstaklinga.	
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Kerfi	 í	 lífi	 einstaklinga	 geta	 til	 að	 mynda	 verið	 fjölskylda,	 skóli,	 tómstundir,	 hverfi,	

stofnanir	og	fleira.	Kerfin	geta	því	haft	áhrif	á	stöðu	þeirra,	hegðun	og	líðan.	Þegar	horft	

er	 á	 stöðu,	 líðan	 og	 hegðun	 einstaklinga	 er	 nauðsynlegt	 að	 skoða	 það	 í	 samhengi	 við	

önnur	kerfi	í	lífi	þeirra	(Bertalanffy,	1968;	Brendtro,	2006).	

Barnasálfræðingurinn	 Urie	 Bronfenbrenner	 þróaði	 vistfræðilíkanið	 út	 frá	

kerfiskenningunni	 (e.	 ecological	 system	 theory)	 á	 áttunda	 áratug	 20.	 aldar.	

Bronfenbrenner	 lagði	 áherslu	 á	 að	 skoða	 líðan,	 hegðun	 og	 þroska	 barna	 út	 frá	

nærumhverfi	 þeirra,	 líkt	 og	 innan	 fjölskyldu,	 skóla,	 jafningjahóps	 og	 samfélagsins.	

Samkvæmt	vistfræðilíkaninu	er	barn	hluti	af	mörgum	kerfum	sem	eru	á	einhvern	hátt	

tengd	 hvert	 öðru	 og	 hafa	 áhrif	 á	 velferð	 barnsins.	 Fyrsta	 stig	 líkansins	 kallaði	 hann	

míkrókerfi	(e.	microsystem)	en	fjölskyldan,	jafningjar	og	hverfi	barna	tilheyra	því.	Annað	

stig	líkansins	ber	nafnið	mesó	kerfi	(e.	mesosystem)	og	snýr	það	að	þeim	samskiptum	og	

tengslum	 sem	míkrókerfið	 ber	með	 sér.	 Þriðja	 stig	 vistfræðilíkansins	 er	 exó	 kerfið	 (e.	

exosystem)	en	 innan	þess	er	 félagsleg	umgjörð	barna,	 líkt	og	 félagsþjónusta,	 skóli	eða	

heilsugæsla.	 Makrókerfið	 (e.	macrosystem)	 er	 fjórða	 og	 síðasta	 kerfið	 en	 innan	 þess	

kerfis	 eru	 menningar-	 og	 samfélagslegir	 þættir.	 Makrókerfið	 snýr	 að	 viðmiðum	

samfélagsins	ásamt	lögum	og	reglum	sem	snúa	að	velferð	barna.	Þessi	fjögur	kerfi	hafa	

áhrif	á	líðan	og	velferð	barna	og	ber	því	að	líta	til	þeirra	allra	þegar	meta	á	þjónustu	fyrir	

barn	 eða	 auka	 velferð	 þeirra	 að	 einhverju	 leyti.	 Samkvæmt	 vistfræðilíkaninu	 getur	

fátækt	 til	 að	mynda	haft	 áhrif	 á	 skort	 á	 samskipti	 við	 jafningja	 og	 aðra	 einstaklinga.	 Í	

kjölfarið	 geta	 börn	 átt	 í	 erfiðleikum	 með	 að	 ná	 tökum	 á	 lífi	 sínu	 og	 þróað	 með	 sér	

hjálparleysi.	 Lært	 hjálparleysi	 getur	 stuðlað	 að	 lágu	 sjálfsmati	 og	 orðið	 að	

persónueinkennum	 sem	 geta	 valdið	 erfiðleikum	 á	 síðari	 lífsskeiðum	 (Bronfenbrenner,	

1994).
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4 Rannsóknaraðferð	
Í	þessum	hluta	verður	 fjallað	um	aðferðafræði	og	 framkvæmd	rannsóknarinnar.	Til	 að	

byrja	 með	 verður	 farið	 yfir	 hvers	 konar	 nálgun	 og	 aðferðir	 verður	 notast	 við	 í	

rannsókninni.	 Því	 næst	 verður	 farið	 yfir	 markmið	 rannsóknarinnar	 og	

rannsóknarspurningar.	 Þá	 verður	 farið	 yfir	 framkvæmd	 rannsóknarinnar	 þar	 sem	 farið	

verður	 yfir	 þátttakendur,	 gagnaöflun	 og	 úrvinnslu	 gagna.	 Að	 lokum	 verður	 farið	 yfir	

siðferðileg	álitamál	rannsóknarinnar.		

Í	samræmi	við	markmið	rannsóknarinnar	þótti	það	við	hæfi	að	notast	við	eigindlega	

rannsóknaraðferð.	 Með	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum	 er	 hægt	 að	 fá	 fram	 raddir	

þátttakenda	 og	 túlkun	 þeirra	 á	 aðstæðum	 sínum	 (Rabionet,	 2011).	Með	 því	 að	 beita	

eigindlegri	rannsóknaraðferð	var	leitast	við	að	lýsa	reynslu	barna	af	því	að	búa	af	fátækt.	

Niðurstöður	 eigindlegra	 rannsókna	 leiða	 ekki	 af	 sér	 kenningu	 og	 hafa	 ekki	

alhæfingargildi.	 Þó	 geta	 niðurstöður	 eigindlegra	 rannsókna	 skapað	 og	 þróað	 nýja	

þekkingu.	Niðurstöður	eigindlegra	aðferða	geta	því	leitt	af	sér	kenningar	þar	sem	unnið	

er	frá	aðleiðslu	þar	sem	gögn	geta	leitt	til	kenningar	(Braun	og	Clarke,	2013).		

Unnið	verður	út	frá	fyrirbærafræði	(e.	phenemenology)	þar	sem	hún	er	talin	henta	

vel	 þegar	 kanna	 á	 reynslu	 og	 upplifun	 einstaklinga	 á	 sameiginlegu	 fyrirbæri	 (Padget,	

2008).	 Fyrirbærafræðileg	 nálgun	 hentaði	 því	 vel	 fyrir	 þessa	 rannsókn	 þar	 sem	

þátttakendur	 lýsa	 allir	 reynslu	 sinni	 af	 sameiginlegu	 fyrirbæri,	 fátækt.	 Greining	 út	 frá	

viðtölum	við	þátttakendur	felur	það	í	sér	að	rannsakandi	finnur	þemu	út	frá	svipuðum	

frásögnum	einstaklinga.	Niðurstöður	fyrirbærafræðilegra	rannsókna	kanna	ekki	einungis	

hvað	 þátttakendur	 upplifa	 heldur	 einnig	 þær	 aðstæður	 og	 umhverfi	 sem	 fylgja	

upplifuninni	(Padget,	2008).	

4.1 Markmið	rannsóknar	og	rannsóknarspurningar	
Markmið	 rannsóknarinnar	er	að	kanna	upplifun	og	 reynslu	barna	 í	Reykjavík	af	því	 að	

búa	 við	 fátækt	 ásamt	 því	 að	 skoða	 hvers	 konar	 afleiðingar	 fátækt	 hefur	 á	 líf	 þeirra.	

Tilgangur	rannsóknarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	aðstæður	barna	sem	búa	við	fátækt	til	að	

geta	veitt	þessum	börnum	betri	þjónustu	og	auka	velferð	þeirra.	
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Lagt	var	upp	með	þrjár	rannsóknarspurningar	og	eru	þær	eftirfarandi:	

1. Hver	er	reynsla	reykvískra	barna	af	fátækt?		

2. Hvaða	áhrif	hefur	fátækt	á	tengsl	barna	við	fjölskyldu	og	jafningja?	

3. Hvernig	þarf	skipulag	þjónustu	að	vera	til	að	hún	nýtist	börnum	sem	búa	við	

fátækt?	

4.2 Framkvæmd		
Rannsókn	þessi	er	hluti	af	stærri	rannsókn	á	vegum	velferðarsviðs	Reykjavíkurborgar	en	

þessi	hluti	 snýr	að	því	að	 lýsa	reynslu	reykvískra	barna	af	 fátækt.	 Í	maí	árið	2017	sótti	

rannsakandi	um	að	vera	hluti	af	þessari	 rannsókn	og	 í	kjölfarið	var	haldin	 fundur	með	

Erlu	 Björgu	 Sigurðardóttur,	 deildarstjóra	 gæða	 og	 rannsókna	 á	 velferðarsviði	

Reykjavíkurborgar.	Sótt	var	um	leyfi	hjá	Vísindasiðanefnd	fyrir	rannsókninni	og	var	málið	

tekið	 upp	 í	 september	 samkvæmt	 lögum	 um	 vísindarannsóknir	 á	 heilbrigðissviði	 nr.	

44/2014.	Þá	 fékkst	 leyfi	 fyrir	 rannsókninni	 í	 lok	september	2017	og	er	 tilvísunarnúmer	

rannsóknar	 S1707-00064.	 Að	 því	 loknu	 var	 rannsóknin	 tilkynnt	 til	 persónuverndar	

samkvæmt	 lögum	 um	 persónuvernd	 og	 meðferð	 persónuupplýsinga	 nr.	 77/2000.	

Rannsóknarvinna	 við	 fræðilega	 hluta	 ritgerðar	 hófst	 í	 júlí	 2017	 en	 viðtöl	 voru	 tekin	 í	

október	sama	ár.	Þá	lauk	rannsóknarvinnu	í	lok	nóvember	2017.	

	

4.2.1 Þátttakendur	
Notast	 var	 við	 markvisst	 úrtak	 (e.	 purposive	 sample)	 í	 rannsókninni.	 Þegar	 markvisst	

úrtak	er	notað	í	rannsóknum	er	það	vegna	þekkingar	þátttakenda	á	reynslu	á	sviði	þess	

er	 rannsóknin	 fjallar	 um	 (Padget,	 2008).	 Tekin	 voru	 viðtöl	 við	 11	 börn	 sem	 búa	 við	

fátækt	 og	 voru	 þeim	 gefin	 dulnefnin:	 Arnþór,	 Ásdís,	 Brynja,	 Darri,	 Elísabet,	 Freyr,	

Haukur,	Helgi,	 Kristrún,	 Ragna	 og	 Snædís.	 Í	 töflu	 1	má	 sjá	 hver	 aldur	 þátttakanda	 var	

ásamt	kyni,	búsetuformi	og	systkinafjölda	á	heimili.	
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Tafla	1.	Yfirlit	yfir	þátttakendur		

Nafn,	aldur,	kyn,	búsetuform	og	fjöldi	systkina	búsett	á	heimili		

Nafn	 Aldur	 Kyn	 Búsetuform	 Systkini	búsett	á	heimili	

Arnþór	 7	ára	 KK	 Býr	hjá	föður	og	móður	
til	skiptis	

Eitt	hálfsystkini	hjá	
móður	og	eitt	

hálfsystkini	hjá	föður	

Ásdís	 10	ára	 KVK	 Býr	hjá	móður	og	
stjúpföður	

Eitt	hálfsystkini	

Brynja	 9	ára	 KVK	 Býr	hjá	móður	og	
móðurömmu	

Fjögur	hálfsystkini	

Darri	 10	ára	 KK	 Býr	hjá	móður	 Ekkert	systkini	

Elísabet	 9	ára	 KVK	 Býr	hjá	afa	 Þrjú	systkini	

Freyr	 12	ára	 KK	 Býr	hjá	móður	og	
stjúpföður	

Ekkert	systkini	

Haukur	 9	ára	 KK	 Býr	hjá	móður	 Eitt	systkini	

Helgi	 10	ára	 KK	 Býr	hjá	móður	og	
stjúpföður	

Tvö	hálfsystkini	

Kristrún	 8	ára	 KVK	 Býr	hjá	móður	og	
stjúpföður	

Tvö	hálfsystkini	

Ragna	 8	ára	 KVK	 Býr	hjá	afa	 Þrjú	systkini	

Snædís	 11	ára	 KVK	 Býr	hjá	móður	og	
föðurömmu	

Fjögur	hálfsystkini	

	

Þátttakendur	áttu	það	sameiginlegt	að	eiga	 foreldra	sem	hlotið	hafa	 fjárhagsaðstoð	til	

framfærslu	 í	 3	 mánuði	 eða	 lengur	 hjá	 velferðarsviði	 Reykjavíkurborgar.	 Þátttakendur	

geta	því	veitt	rannsakanda	innsýn	í	líf	sitt	og	rætt	reynslu	sína	af	því	að	búa	við	fátækt.	

Velferðarsvið	Reykjavíkurborgar	sá	um	að	útvega	þátttakendur	fyrir	rannsóknina.	

Tekin	 voru	 hálfstöðluð	 djúpviðtöl	 og	 þau	 hljóðrituð.	Með	 hálfstöðluðum	 viðtölum	

reynir	rannsakandi	að	fá	 fram	ákveðin	þemu	en	gefur	einnig	þátttakendum	svigrúm	til	

að	 segja	 sína	 sögu.	 Rannsakandi	 getur	 þá	 haft	 viðtalsvísi	 til	 hliðsjónar	 sem	 byggist	 á	

markmiði	 rannsóknarinnar,	 fyrri	 rannsóknum	og	 kenningarlegum	 ramma	 til	 að	 tryggja	

að	 hann	 ásamt	 viðmælanda	 haldi	 sig	 við	 efnið.	 Með	 því	 að	 fá	 fram	 samtal	 við	
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þátttakanda	fyrir	utan	fyrirfram	ákveðnar	spurninga	skapast	rými	til	að	fá	fram	dýpt	og	

betri	innsýn	í	reynsluheim	þeirra	(Rabionet,	2011).	Viðtalsvísir	var	hannaður	af	Hervöru	

Ölmu	Árnadóttur,	leiðbeinenda	rannsakanda	og	lektor	við	félagsráðgjafardeild,		Freydísi	

Jónu	 Freysteinsdóttur,	 dósent	 við	 félagsráðgjafardeild,	 og	 Erlu	 Björgu	 Sigurðardóttur,	

deildarstjóra	gæða	og	rannsókna	við	velferðarsvið	Reykjavíkurborgar.	Viðtalsvísirinn	er	

hannaður	 út	 frá	 áherslum	 um	 næringu,	 klæðnað,	 menntun,	 upplýsingar,	 húsnæði,	

afþreyingu,	 félagslíf,	 tengslum	 við	 jafningja	 og	 viðhorfi	 til	 þátttöku	 í	 rannsóknum.	

Viðtölin	verða	hljóðrituð	og	í	kjölfarið	afrituð.		

Rannsakandi	fór	ýmsar	leiðir	til	að	ná	fram	sem	bestri	svörun	hjá	börnunum.	Til	að	

byrja	með	bauð	hann	þátttakendum	og	foreldrum	að	velja	stað	sem	að	hentaði	barninu	

best.	Viðtöl	fóru	þá	flest	fram	á	bókasöfnum	eða	heima	hjá	börnunum.	Rannsakandi	gaf	

sér	 góðan	 tíma	 til	 að	 kynna	 efni	 rannsóknarinnar	 og	 veita	 börnunum	 rými	 fyrir	

spurningar	áður	en	viðtalið	hófst.	Notaðist	hann	þá	við	tússtöflur,	blöð	og	 liti,	 leikföng	

og	 annað	 til	 að	 ná	 fram	 sem	bestri	 svörun.	 Þetta	 auðveldaði	 börnunum	 að	 tjá	 sig	 og	

byggði	upp	traust	á	milli	rannsakanda	og	viðmælanda.			

4.2.2 Gagnaöflun	og	úrvinnsla	gagna	
Rannsakandi	fylgdi	þrepum	um	kóðun	og	greiningu	út	frá	fyrirbærafræðilegri	nálgun.	Að	

viðtölum	 loknum	 voru	 þau	 afrituð	 út	 frá	 hljóðritun.	 Þá	 hóf	 rannsakandi	 að	 lesa	 yfir	

gögnin	og	ígrunda	þau.	Að	yfirlestri	loknum	byrjaði	rannsakandi	að	kóða	gögnin	en	í	því	

felst	að	draga	allt	fram	sem	að	tengist	rannsóknarspurningum	(Braun	og	Clarke,	2013).	

Notast	 var	 við	opna	kóðun	 (e.	open	 coding)	 til	 að	 finna	þemu	en	 rannsakandi	 skrifaði	

viðeigandi	túlkanir	á	spássíur	afritunarskjals.	Opin	kóðun	felur	það	í	sér	að	rannsakandi	

leitast	eftir	að	 finna	sameiginlegt	mynstur	út	 frá	viðtölum	og	 leitast	eftir	því	að	öðlast	

skilning	 á	 gögnunum	 (Gheondea-Eladi,	 2014).	 Í	 kjölfarið	 voru	 gögnin	 í	 heild	 skoðuð	

ítarlega	og	flokkuð	í	viðeigandi	þemu.	Þemun	voru	þá	tólf	talsins	en	þá	var	hafist	handa	

við	skoða	gögnin	aftur	og	sameina	þemun	enn	frekar.		

Við	sameiningu	á	þemum	var	notast	við	markvissa	kóðun	(e.	focused	coding).	Notast	

er	við	markvissa	kóðun	þegar	þörf	er	á	því	að	þrengja	þemun	enn	frekar	út	 frá	opinni	

kóðun.	Þá	eru	þau	þemu	sameinuð	sem	eiga	eitthvað	sameiginlegt	(Padget,	2008).	Við	

sameiningu	á	þemum	náðist	 að	 flokka	 tólf	þemu	niður	 í	 sex.	Þá	 fór	 rannsakandi	 aftur	



45	

markvisst	yfir	hvert	þema	út	af	fyrir	sig.	Þá	kom	í	ljós	út	frá	kóðum	hvers	þema	fyrir	sig	

að	tvö	þemu	þörfnuðust	undirþema.		

4.3 Siðferðileg	álitamál	
Sótt	 var	 um	 leyfi	 til	 vísindasiðanefndar	 skv.	 Lögum	 um	 vísindarannsóknir	 á	

heilbrigðissviði	44/2014.	Í	framhaldi	var	rannsóknin	tilkynnt	til	Persónuverndar.	Þá	ritaði	

rannsakandi	 undir	 þagnarheit	 vegna	 vinnslu	 við	 vísindarannsókn	á	heilbrigðissviði.	 Þar	

sem	að	rannsakandi	er	að	 taka	viðtöl	við	börn	þurfti	að	 liggja	 fyrir	 leyfi	 frá	 foreldrum.	

Rannsóknir	með	börnum	vekja	oft	upp	siðferðileg	álitamál	og	er	aðgengi	að	börnum	og	

upplýst	 samþykki	 þeirra	 í	 höndum	 foreldra	 eða	 umönnunaraðila.	 Þess	 vegna	 hafa	

foreldrar	 oftast	 síðasta	 orðið	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 gefa	 leyfi	 fyrir	 þátttöku	 barna	 í	

rannsóknum	(D’Cruz	og	Stagnitti,	2007).	Velferðarsvið	Reykjavíkurborgar	sá	um	að	tala	

við	foreldra	og	fá	leyfi	þeirra	fyrir	því	að	börn	þeirra	væru	þátttakendur	í	rannsókninni.	

Kynningarbréf	var	sent	út	með	það	að	markmiði	að	kynna	rannsóknina	fyrir	 foreldrum	

sem	 þegið	 hafa	 fjárhagsaðstoð	 til	 framfærslu.	 Í	 framhaldi	 var	 hringt	 í	 foreldra	 og	

börnunum	 boðin	 þátttaka	 í	 rannsókninni.	 Ef	 leyfi	 fyrir	 rannsókn	 var	 til	 staðar	 hringdi	

rannsakandi	 í	 foreldra	 barna,	 kynnti	markmið	 rannsóknarinnar	 enn	 frekar	 og	 aðkomu	

sína	að	rannsókninni.	Því	næst	var	sóst	eftir	leyfi	frá	foreldrum	til	að	leita	til	barna	þeirra	

til	að	 	 spyrja	hvort	börnin	vildu	 taka	þátt.	Bæði	börn	og	 foreldrar	skrifuðu	síðan	undir	

yfirlýsingu	um	þátttöku	þegar	mætt	var	á	viðtalsstað	ásamt	því	að	fá	afhent	undirritað	

kynnisbréf	 varðandi	 rannsókn.	 Þá	 sá	 rannsakandi	 til	 þess	 að	 útskýra	 markmið	

rannsóknarinnar	sérstaklega	fyrir	börnum	og	reyndi	að	tryggja	það	sem	best	að	börnin	

skildu	 tilgang	 rannsóknarinnar	 og	 þeirra	 hlutverk.	 Þá	 gaf	 rannsakandi	 börnunum	

nægilegt	rými	til	að	spyrja	spurninga	varðandi	rannsóknina	og	ítrekaði	trúnað.	

Rannsakandi	 var	 meðvitaður	 um	 að	 gæta	 hlutleysis	 í	 viðtölum	 og	 við	 úrvinnslu	

gagna.	Rannsakandi	hefur	unnið	mikið	með	börnum	og	ungmennum	og	hefur	áhuga	á	

auknu	 notendasamráði	 með	 börnum.	 Þegar	 kanna	 á	 viðkvæma	 hópa	 getur	 reynst	

mikilvægt	að	rannsakandi	hafi	reynslu	af	vinnu	með	slíkum	hóp.	Rannsakandi	þarf	samt	

sem	áður	að	vera	meðvitaður	um	eigin	gildi	svo	að	rannsóknin	litist	ekki	af	persónulegri	

reynslu	og	viðhorfum	(Braun	og	Clarke,	2013).	
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4.4 Takmarkanir	og	styrkleikar	rannsóknar	
Takmarkanir	 rannsóknar	 felast	 einna	 helst	 í	 tímaskorti	 en	 gaman	 hefði	 verið	 að	 hitta	

börnin	oftar	yfir	rannsóknartímabilið.	Í	byrjun	sumars	2017	hófst	ferli	þess	að	sækja	um	

leyfi	vegna	rannsóknar	en	 leyfið	fékkst	 í	 lok	september	2017.	Að	því	 loknu	hófst	vinna	

við	að	ná	í	þátttakendur	og	bjóða	þeim	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	Til	að	byrja	með	var	

markhópur	rannsóknarinnar	börn	sem	að	áttu	foreldra	sem	hlotið	hefðu	fjárhagsaðstoð	

í	 6	 mánuði	 eða	 lengur.	 Erfiðlega	 gekk	 þá	 að	 ná	 í	 þátttakendur	 og	 fengust	 aðeins	 4	

viðmælendur	sem	áttu	foreldra	sem	höfðu	fengið	fjárhagsaðstoð	í	6	mánuði	eða	lengur.	

Þá	var	ákveðið	að	bæta	við	þátttakendum	sem	hlotið	hefðu	fjárhagsaðstoð	í	3	mánuði	

eða	lengur	en	7	viðmælendur	fengust	úr	þeim	hópi.	Takmarkanir	rannsóknarinnar	felast	

einnig	í	því	að	stuttur	tími	var	til	að	fara	yfir	gögnin	og	greina	þau	að	loknum	viðtölum.		

Styrkleikar	rannsóknarinnar	eru	þeir	að	fengin	voru	11	viðtöl	við	börn	sem	búa	við	

fátækt.	Fara	þurfti	í	gegnum	mörg	hlið	til	að	fá	tilsett	leyfi	og	aðgang	að	þátttakendum	

en	 það	 tókst	 að	 lokum.	 Rannsóknir	 benda	 til	 þess	 	 að	 börn	 setji	 aðra	 merkingu	 í	

aðstæður	 sínar	 heldur	 en	 fullorðnir	 og	 því	 mikilvægt	 að	 fá	 þeirra	 sjónarhorn	 fram	 í	

rannsóknum	(Guðrún	Kristinsdóttir	og	Hervör	Alma	Árnadóttir,	2015).	
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5 Niðurstöður	
Í	 þessum	 kafla	 verða	 niðurstöður	 kynntar	 út	 frá	markmiði	 rannsóknarinnar.	 Viðmælendur	

voru	spurðir	út	í	aðstæður	sínar	ásamt	reynslu	og	upplifun	af	því	að	búa	við	fátækt.		

Til	 þess	 að	 styðja	 niðurstöðurnar	 og	 veita	 lesendum	 innsýn	 í	 reynslu	 viðmælenda	 eru	

notaðar	 beinar	 tilvitnanir.	 Út	 frá	 greiningu	 gagna	 urðu	 til	 sex	 þemu	 en	 tvö	 þeirra	 höfðu	

undirþemu.	Fyrsta	þemað	var	fjölskylduaðstæður	en	þar	voru	undirþemun	þrjú:	atvinna	og	

staða	foreldra/forsjáraðila,	tengsl	við	fjölskyldu	og	upplifun	á	stuðningi	foreldra/forsjáraðila.	

Annað	þemað	var	 flutningar	og	húsnæðisstaða	 en	það	þriðja	 var	 skóli	 og	menntun	 en	þar	

voru	þrjú	undirþemu:	menntun	foreldra,	námsleg	staða	og	stuðningur	skóla	og	líðan	barns	í	

skóla.	 Fjórða	 þemað	 var	 tengsl	 við	 jafningja	 og	 félagslíf	 en	 fimmta	 þemað	 var	 þátttaka	 í	

tómstundum.	Sjötta	og	síðasta	þemað	var	óskir	og	væntingar.	

Aðstæður	 viðmælenda	 voru	mismunandi	 en	 hægt	 var	 að	 greina	 sameiginlegt	mynstur	

hjá	flestum	þeirra	sem	tengdust	því	að	búa	við	fátækt.	Þá	áttu	viðmælendur	margir	hverjir	

við	 einhvern	 vanda	 að	 stríða	 líkt	 og	 námserfiðleika,	 vinaleysi,	 tengslavanda	 við	

foreldri/forsjáraðila	ásamt	því	að	búa	við	óviðunandi	húsakost.	Tilvitnanir	frá	viðmælendum	

eru	dregnar	inn	sithvorum	megin	svo	hægt	er	að	sjá	hvenær	vitnað	er	í	viðmælendur.	Þá	er	

notast	við	hornklofa	og	þrjá	punkta	innan	hans	þegar	um	ræðir	tilvitun	sem	klippt	er	í	sundur	

og	aðeins	notast	við	hluta	hennar.	

5.1 Fjölskylduaðstæður		
Í	 þessum	 kafla	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	 rannsóknar	 sem	 falla	 undir	 þemað	

fjölskylduaðstæður.	 Fyrsta	undirþemað,	atvinna	og	staða	 foreldra/forsjáraðila,	 tók	yfir	þau	

kóð	 sem	 fjölluðu	 um	 stöðu	 foreldra/forsáraðila	 varðandi	 atvinnu	 og	 líkamlega	 og	 andlega	

heilsu	þeirra.	 Þá	 tók	 annað	undirþemað,	 tengsl	 við	 fjölskyldu,	 yfir	 kóð	 sem	að	 fjölluðu	um	

tengsl	 við	 foreldra	 og	 systkini	 og	 samverustundir	 fjölskyldu.	 Þriðja	 undirþemað,	upplifun	 á	

stuðningi	 foreldra/forsjáraðila,	 tók	 yfir	 þau	 kóð	 sem	 að	 fjölluðu	 um	 stuðning	

foreldra/forsjáraðila	til	uppihalds	og	náms.	
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5.1.1 Atvinna	og	staða	foreldra/forsjáraðila	
Viðmælendur	 sögðu	 foreldra	 sína	 eiga	 við	 ýmsan	 vanda	 að	 stríða	 líkt	 og	 atvinnuleysi,	

fíknivanda	 og/eða	 líkamlegan	 og	 andlegan	 heilsuvanda.	 Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 voru	

viðmælendur	á	grunnskólaaldri	og	bjó	meirihlutinn	með	móður	sem	var	án	atvinnu	í	húsnæði	

sem	 var	 ábótavant.	 Fram	 kom	 hjá	 flestum	 viðmælendum	 að	 foreldrar	 þeirra	 ættu	 við	

einhvern	vanda	að	stríða.	Auk	atvinnuleysis	nefndu	þeir	fíknivanda,	andlegan	heilsuvanda	og	

félagslegan	 vanda.	 Viðmælendur	 vissu	 ekki	 mikið	 um	 menntun	 foreldra	 sinna.	 Sumir	

viðmælendur	 nefndu	 að	 foreldrar	 þeirra	 hefðu	 ekki	 lokið	 námi	 á	 grunnskólastigi	 og	 sagði	

Darri	í	því	sambandi:	

Ehm	þegar	hún	var	 lítil,	 jafngömul	mér	var	hún	í	sama	skóla	og	ég	er	 í.	Og	þegar	núna,		
semsagt	síðast,	vetur	eða	eitthvað	ég	man	ekki,	eða	einhvern	tíma	þá	var	hún	í	skóla	[...]	
Hún	var	 í	 skóla	en	hún	er	ekki	 í	háskóla	eða	neitt	þannig.	Hún	bara	byrjaði	 í	 skólanum	
sem	ég	er	í.	

Aðrir	viðmælendur	gáfu	til	kynna	að	foreldrar	þeirra	væru	í	skóla	en	frásögn	Arnþórs	benti	til	

þess	að	móðir	væri	í	skóla	á	framhalds-	eða	háskóla	stigi.		

Pabbi	minn	er	stærri	en	mamma	mín	en	mamma	mín	er	í	skóla.	Hún	er	í	rosa	fullorðins	
skóla.	

Næstum	 allir	 viðmælendur	 sögðu	 að	 foreldrar	 þeirra	 væru	 atvinnulausir	 og	 lýstu	 nokkrir	

viðmælendur	upplifun	sinni	á	stöðu	móður	sinnar.	Viðmælendur	upplifðu	margir	að	mæður	

þeirra	væru	heima	til	að	sinna	börnum	og	sjá	um	heimilið	eða	styðja	við	aðra	ættingja.	Darri	

greindi	þá	svona	frá	stöðu	móður	sinnar:		

Hún	vinnur	ekki.	Eiginlega	er	hún	bara	að	sjá	um	húsið.		

Freyr	segir	þá:	

Mamma	mín	hún	vinnur	ekki	en	hún	þarna	hjálpar	stundum	mömmu	stjúppabba	míns.	

Viðmælendur	 bjuggu	 fæstir	 yfir	 reynslu	 af	mæðrum	 sínum	 á	 vinnumarkaði	 og	 virtust	 þeir	

vanir	því	að	hafa	móður	sína	heima.	Nokkrir	viðmælendur	sögðu	frá	því	að	þeim	þætti	það	

þægilegt	að	hafa	móður	sína	heima	en	Brynja	sagði	frá	því	að	hún	vildi	ekki	að	mamma	sín	

fengi	sér	vinnu:		

Nei,	fínt	að	hafa	það	svona.		
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Þá	voru	viðmælendur	sem	gáfu	 til	kynna	að	móðir	þeirra	gæti	aðeins	unnið	á	þeim	tímum	

sem	börn	dvöldu	hjá	föður	sínum	líkt	og	Haukur	nefndi:	

Hún	vinnur	þegar	ég	og	bróðir	minn	erum	hjá	pabba	

Ástæður	þess	að	foreldrar	voru	ekki	á	vinnumarkaði	voru	viðmælendum	ekki	alltaf	ljósar	en	

sumir	áttuðu	sig	þó	á	því	að	heilsubrestir	geti	verið	orsök	atvinnuleysis.	Ragna	sagði	frá	því	

að	móðir	sín	ætti	við	fíknivanda	að	stríða	og	væri	að	leita	sér	aðstoðar	vegna	þess:		

Eh,	hún	er	þarna	í	meeegrun	eða	eitthvað	í	Svíþjóð	[...]	sko	hún	er	í	hálfgerðum	skóla	[...]	
svona	því	hún	er	eitthvað	veik.		

	Viðmælendur	áttu	það	flestir	sameiginlegt	í	tilfellum	þar	sem	að	heilsu-	eða	fíknivandi	var	til	

staðar	að	veita	því	fullan	skilning.	Börnin	voru	því	í	flestum	tilfellum	meðvituð	um	félagslega	

stöðu	foreldra	sinna	en	langflest	óskuðu	sér	þó	að	hún	myndi	breytast	til	hins	betra.	

	

5.1.2 Tengsl	við	fjölskyldu	
Þegar	 viðmælendur	 fjölluðu	 um	 samveru	 með	 fjölskyldu	 sinni	 kom	 í	 ljós	 að	 lítið	 var	 um	

samverustundir	 sem	 fólu	 í	 sér	 útiveru	 eða	 kostnað.	 Umræða	 varðandi	 samverustundir	

einkenndust	að	því	að	vilja	fjölga	þeim	og	bæta	gæði	tengsla.	Nokkrir	viðmælendur	áttu	það	

sameiginlegt	að	borða	ekki	alltaf	með	fjölskyldum	sínum.	Freyr	lýsti	sínum	matmálstímum	á	

eftirfarandi	hátt:		

Ehm	þau	borða	hér	(bendir	á	teikningu	af	 íbúð),	ég	stundum,	sjaldan	með	þeim	[...]	ég	
borða	oftast	einn.		

Sumir	 viðmælendur	 sögðu	 frá	 því	 að	 fjölskyldan	 væri	 ekki	 með	 viðeigandi	 aðstöðu	 til	

borðhalds	líkt	og	Haukur	greindi	frá:	

[...]	Stundum	borðum	við	á	gólfinu.	

Dæmi	voru	um	það	að	viðmælendur	fengu	slaka	næringu	sem	einkenndist	af	 fljótlegum	og	

næringarsnauðum	mat	eins	og	Freyr	sagði	frá	þegar	hann	lýsti	því	hvað	væri	oftast	í	matinn	

heima	hjá	honum:		

Hmm,	 ruslfæði.	 Já,	 bara	 einhver	 ruslmatur	 [...]	 stundum	 skyndibitamatur	 og	 stundum	
einhver	óhollur	matur.		
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Þá	sögðu	viðmælendur	frá	því	að	lítil	regla	væri	á	matmálstímum	og	því	hvað	væri	í	matinn.	

Helgi	sagði	frá	því	að	oft	væri	snarl	í	matinn	og	það	væri	ekki	matur	á	hverjum	degi:		

Ehh,	ég	er	ekki	alveg	viss	en	við	fáum	svona	bara	hvað	heitir	þetta,	svona	sitthvorn,	við	
fáum	ekki	alltaf	eitthvað	á	hverjum	degi.	

Viðmælendur	sögðu	samverustundir	fjölskyldunnar	oftast	tengdar	því	sem	kostar	ekki	pening	

og	 þarfnast	 ekki	 mikillar	 fyrirhafnar.	 Í	 flestum	 tilvikum	 tengdust	 samverustundir	

sjónvarpsáhorfi	eins	og	Snædís	sagði	frá:	

Eh,	þá	erum	við	bara	að	horfa	á	einhverjar	myndir	svona	einhverjar	grín	fullorðinsmyndir	
eða	eitthvað	svona.		

Þeir	 viðmælendur	 sem	 tengdu	 samverustundir	 ekki	 við	 sjónvarp	 höfðu	 ekki	 aðgang	 að	

sjónvarpi	 á	 heimili	 sínu.	 Viðmælendur	 þurftu	 stundum	 að	 biðja	 foreldra	 sína	 um	 að	 eyða	

meiri	tíma	með	þeim	eða	minna	þau	á	samverustundir	líkt	og	Ásdís	sagðist	stundum	þurfa	að	

gera:		

Jú	stundum	erum	við	að	hafa	kósíkvöld	ef	ég	segi	þeim	það	ekki	of	seint.		

Þá	 fjölluðu	 nokkrir	 viðmælendur	 um	 það	 hvernig	 staða	 foreldra	 gat	 haft	 áhrif	 á	 fjölda	

samverustunda	 og	 gæða	 þeirra.	 Fjölskylduaðstæður,	 heilsuvandi	 foreldra	 og	 félagslegur	

vandi	 gat	 haft	 áhrif	 á	 samverustundir.	 Snædís	 lýsti	 því	 til	 að	 mynda	 hvaða	 áhrif	 fjölgun	

fjölskyldumeðlima	hafði	á	samverustundir:		

	Ehh,	 mamma	 mín	 var	 ekki	 með	 þann	 litla	 (bróður)	 þá	 vorum	 við	 oftast	 í	
húsdýragarðinum	og	eitthvað	en	það	er	vesen	með	hann	út	af	því	að	hún	getur	ekki	farið	
mikið	með.	Þá	sleppum	við	stundum	afmæli	og	svoleiðis	að	fara	því	það	er	vesen	að	fara	
með	hann.		

Freyr	sagði	þá	heilsuvanda	foreldra	hafa	áhrif	á	það	hversu	tíðar	samverustundirnar	væru:			

Eh,	ekki	oft.	En	við	reynum	það	en	þú	veist,	þau	eru	oft	að	gera	eitthvað	og	stundum	eru	
þau	veik	eða	eitthvað	þannig	þá	er	stundum	erfitt	að	spila.		

Þær	stundir	sem	vöktu	hvað	ljúfustu	minningar	hjá	flestum	viðmælendum	voru	þær	sem	að	

innihéldu	 ekkert	 sjónvarp	 heldur	 bein	 samskipti	 við	 foreldri.	 Darri	 sagði	 að	 honum	 þætti	

skemmtilegasti	tími	dagsins	innihalda	útiveru	með	móður	sinni:	

[...]	Stundum	förum	við	mamma	út	að	labba	út	á	kvöldin	og	skoða	stjörnurnar	þegar	við	
erum	að	fara	út	í	búð.	
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Gæðastundir	gátu	þá	einnig	verið	fólgnar	í	spilum	eða	leikjum	með	foreldrum	eins	og	Darri	

lýsti:	

Annaðhvort	 erum	 ég	 og	 mamma	 að	 leika	 okkur	 að	 spila	 spil	 eða	 þá	 að	 berjast	 með	
flöskur,	 kóka	kóla	 flöskur,	 af	því	það	er	gaman.	Eiginlega	bara	var	hún	einu	 sinni	blá	á	
puttunum	því	ég	barði	óvart	of	mikið.		

Flestir	 viðmælendur	 vildu	 auka	 samverustundir	 sínar	 með	 fjölskyldu	 og	 auka	 gæði	

stundanna.	Þar	töldu	sumir	viðmælendur	að	fjárhagur	væri	ein	helsta	hindrunin	til	þess	eins	

og	ósk	Darra	bendir	til:		

Ég	myndi	breyta	að	ekki	neitt	kostaði	actually,	við	gætum	bara	farið	eitthvert	án	þess	að	
borga.	

Nokkrir	 viðmælendur	 fóru	 til	 föður	 síns	 aðra	 hverja	 helgi	 og	 sögðu	 sumir	 þeirra	 það	 vera	

besti	 tími	mánaðarins.	Þeir	 viðmælendur	vildu	gjarnan	 fá	aukin	 tíma	með	 föður	 sínum	þar	

sem	samvera	með	honum	einkenndist	af	væntumþykju	og	gleði.	Elísabet	 lýsir	hér	upplifun	

sinni	á	pabbahelgum:		

Bara	gaman,	betra	en	að	vera	hjá	forsjáraðila,	mikið	betra	[...]	Pabbi	er	minna	strangur	
og	 manni	 líður	 mest	 vel	 hjá	 honum	 því	 hann	 er	 auðvitað	 pabbi	 manns	 og	 hann	 er	
skemmtilegur,	fyndinn	og	bara	já.		

Þá	reyndust	tengsl	viðmælenda	við	móður	vera	sterk	í	flestum	tilfellum	en	þó	nokkur	dæmi	

voru	 um	 það	 að	 erjur	 mynduðust	 sem	 rekja	 mátti	 til	 heilsuvanda	 móður.	 Darri	 lýsir	 hér	

rifrildum	sínum	við	móður,	þeirri	orku	sem	fer	í	að	rífast	við	móður	og	skilningsleysi	gagnvart	

rifrildunum:	

Annað	hvort	stundum	rífst	ég	við	mömmu	eða	þá	að	ég	verð	rosalega	þreyttur	og	nenni	
ekki	að	gera	neitt	eða	þá	að	ég	er	með	mikla	orku	og	geri	allt	 [...]	Ef	ég	er	þreyttur	þá	
borða	ég	morgunmatinn	hægt	en	ef	ég	er	að	rífast	við	mömmu	þá	borða	ég	hann	ennþá	
hægar...	Ég	veit	ekki	oft	[...]	Ég	veit	ekkert	alltaf	af	hverju	við	erum	að	rífast.	

Viðmælendur	 sem	bjuggu	 við	 þröngbýli	 og	 deildu	 herbergi	með	 systkinum	 sínum	upplifðu	

stundum	 þreytu	 og	 pirring	 gagnvart	 systkinum	 sínum	 líkt	 og	 Haukur	 greinir	 frá	 varðandi	

samband	hans	við	bróður	sinn:		

Ég	er	helst	alltaf	að	meiða	hann	[...]	Ég	þoli	hann	ekki.	
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5.1.3 Upplifun	á	stuðningi	foreldra/forsjáraðila	
Viðmælendur	 nutu	 mismunandi	 aðstoðar	 og	 stuðnings	 frá	 foreldrum/forsjáraðilum	 en	

misjafnt	 var	 hversu	 færir	 foreldrar/forsjáraðilar	 voru	 um	 að	 veita	 börnum	 sínum	 aðstoð	

vegna	náms	og	skóla.	Tæpur	helmingur	barnanna	sá	um	að	vakna	sjálf	og	undirbúa	sig	ein	

undir	 skólann	 án	mikillar	 aðkomu	 foreldra/forsjáraðila	 líkt	 og	 Freyr	 greindi	 frá	 því	 að	 það	

kæmi	 oft	 fyrir	 að	 móðir	 hans	 svæfi	 yfir	 sig	 og	 segir	 hér	 frá	 því	 hvernig	 hann	 vaknar	 á	

morgnana:	

Ehm	það	fer	eftir	því	hvort	að	mamma	mín	sefur	yfir	sig,	ef	hún	sefur	ekki	yfir	sig	vekur	
hún	mig,	ef	hún	sefur	yfir	sig	þá	er	ég	að	vekja	hana.	

Viðmælendur	 þurftu	 margir	 hverjir	 að	 sjá	 um	 systkini	 sín	 og	 létta	 þannig	 undir	 með	

foreldrum.	Snædís	lýsti	reynslu	sinni	af	því	að	vekja	systkini	sín	þar	sem	að	hún	sagði	móður	

sína	þurfa	að	hvíla	sig	á	morgnana:		

[...]	En	þau	(systkinin)	vilja	ekkert	vakna,	því	mamma	segir	að	ég	eigi	að	vekja	þau	en	þau	
hlusta	ekkert	á	mig	og	halda	bara	áfram	að	sofa.	

Elísabet	sagði	frá	því	að	stuðningur	forsjáraðila	væri	 lítill	á	morgnana	og	systkinin	þyrftu	að	

bera	megin	ábyrgð	á	því	að	koma	sér	fram	úr	á	morgnana	og	í	skóla:		

Gerum	okkur	alltaf	sjálf	til	en	stuuundum	lætur	hann	(forsjáraðili)	morgunkornaskálar	á	
borðið,	en	síðan	fer	hann	inn	í	herbergið	og	bara	í	iPadinn.	

Þar	sem	sumir	viðmælendur	voru	ekki	í	hverfisskóla	sínum	þurftu	þeir	að	bera	ábyrgð	á	því	

að	koma	til	og	frá	skóla.	Freyr	lýsti	því	að	hann	þyrfti	að	fara	í	strætó	á	hverjum	degi	til	og	frá	

skóla	en	stundum	væru	ekki	til	strætómiðar	á	heimilinu:		

	Ehm,	ég	tek	strætó	oftast	þegar	ég	[...]	Í	dag	var	ég	ekki	með	strætómiða	og	já.	

Þegar	viðmælendur	lýstu	skóladegi	sínum	sögðu	nokkrir	frá	því	að	þeir	áttu	ekki	tilheyrandi	

skólagögn.	Aðrir	sögðu	að	skólarnir	útveguðu	viðeigandi	skólagögn	og	allir	nemendur	væru	

með	eins	en	það	fannst	viðmælendum	mjög	þægilegt.	Freyr	sagðist	eiga	einhver	skólagögn	

en	fannst	gæði	þeirra	vera	frekar	slök:		

Ehm	pennaveski,	bækur	já.	Ég	er	bara	með	eitthvað	drasl	samt	hjá	mér	

Arnþór	var	með	svipaða	upplifun	af	sínum	skólagögnum:	

Ég	á	ekki	allt	skóladót,	bara	það	allra	nauðsynlegasta	
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Önnur	 börn	 þurfa	 að	 berjast	 fyrir	 því	 að	 fá	 viðeigandi	 skólagögn	 frá	 forsjáraðila	 en	 það	

reyndist	börnum	erfitt	þegar	forsjáraðilar	stóðu	ekki	við	gefin	loforð	varðandi	efnisleg	gæði	

eins	og	Elísabet	greinir	frá:	

[...]	Við	fengum,	sko	ég	átti	ekki	neitt	pennaveski	og	forsjáraðili	bara	eitthvað	jájájá,	við	
eigum	eiginlega	bara	hluti	sem	að	hann,	en	sko	við	eigum	bara	hluti	sem	við	áttum	fyrir	
áður	en	við	 fluttum	til	 forsjáraðila	en	núna	er	skólinn	að	gefa	okkur	bækurnar	sem	við	
þurfum	svo	við	þurfum	ekki	 að	kaupa	þær	en	okkur	 vantar	 alltaf	pennaveski	og	 liti	 og	
yddara	og	allt	og	forsjáraðili	bara	eitthvað	ha	já,	ég	kaupi	það	á	morgun	en	síðan	daginn	
eftir	bara	nei	ég	sagði	það	aldrei.	Hann	lýgur	líka	svo	mikið.	Það	er	smá	pirrandi	

Viðmælendur	 sögðust	 flest	 vera	með	heimanám	en	um	það	bil	 helmingur	 fengu	mjög	 litla	

eða	 enga	 aðstoð	 frá	 foreldrum	með	 heimanám.	 Sumir	 viðmælenda	 nutu	 aðstoðar	 annars	

staðar	 frá	 líkt	 og	 Elísabet	 greinir	 frá	 þegar	 hún	 er	 spurð	 um	 það	 hvort	 hún	 fái	 hjálp	 við	

heimalærdóm:	

Já,	kannski	frá	stóru	systur	minni,	eða	stóra	bróður	en	alls	ekki	frá	litla	bróður	hann	er	of	
lítill.		

Aðstaða	 til	 heimalærdóms	 var	 ólík	meðal	 viðmælenda	 en	meirihlutinn	 hafði	 ekki	 sérstaka	

aðstöðu	heima	hjá	sér	til	að	sinna	heimavinnu	líkt	og	Freyr	lýsti:	

Ehh	nei.	Ég	tek	bara	með	mér	hillu	og	 fer	bara	upp	 í	 rúm	og	geri	þar	heimalærdóminn	
minn.	

Að	sögn	viðmælenda	fengu	þau	sjaldan	eða	aldrei	vasapening	frá	foreldrum	sínum	en	sumir	

viðmælendur	reyndu	að	bjarga	sér	sjálfir	líkt	og	Elísabet	benti	á:	

Nei,	aaaldrei.	Nema	ég	vinni	mér	inn	fyrir	honum	[...]	ef	við	erum	að	selja	eitthvað	eða	
eitthvað	svona	þá	læt	ég	stundum	helminginn	af	peningnum	í	Rauða	krossinn	og	meira	
segja	 til	 að	 safna	mér	einhverju	þá	á	ég	hann	bara	allan.	 En	 stundum	gef	ég	 til	 Rauða	
krossins.		

Þá	 sagðist	 Snædís	 safna	 sér	 inn	 pening	 með	 systur	 sinni	 með	 því	 að	 fara	 með	 flöskur	 í	

endurvinnsluna:	

Stundum	skiptist	ég	og	 systir	mín	á	þegar	við	 förum	með	 flöskurnar.	Þá	 fær	 systir	mín	
peninginn	og	ég	næst.	

Þá	lýsti	Darri	því	að	hann	fengi	stundum	pening	ef	hann	væri	þægur:	

Já	 ef	 ég	 er	 að	 gera,	 ef	 ég	 er	 góður	 á	 nokkrum	 vikum	 eða	 eitthvað	 þá	 fæ	 ég	 smá	
vasapening.		
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Margir	viðmælendur	voru	mjög	hógværir	þegar	kom	að	pening	og	reyndu	að	sleppa	því	að	

spyrja	 foreldra	um	pening.	Þá	sagði	Helgi	 frá	því	að	hann	 langaði	ekki	að	fá	vasapening	frá	

mömmu	sinni	en	hann	bæði	þó	stundum	um	pening	þegar	vinir	hans	voru	að	fara	að	kaupa	

eitthvað:		

Nei	ég	þarna	spyr	aldrei	um	pening,	bara	þegar	ég	er	kannski	að	fara	með	vinum	mínum	í	
Hagkaup.	Þá	 spyr	ég	kannski:	 „má	ég	 fá	100	eða	200“.	Ég	 fæ	engan	vasapening	því	ég	
þarf	engan	pening.	Nema	þegar	ég	fer	í	Hagkaup.	

Þá	voru	sumir	sem	að	fengu	aðeins	pening	til	að	kaupa	sér	mat	ef	það	var	ekki	 til	matur	á	

heimilinu	eins	og	Freyr	sagði:	

Stundum	ef	hún	nennir	ekki	að	gera	nesti	þá	gefur	hún	mér	smá	pening.		

Sum	börn	nefndu	að	þau	fengu	mjög	sjaldan	vasapening	en	mundu	þó	greinilega	eftir	þeirri	

stundu	sem	þau	fengu	vasapening	líkt	og	Ragna	sagði	frá:		

[...]	Ég	fæ	ekki	endilega	vasapening,	nema	á	einni	hátíð	þá	gaf	forsjáraðili	okkur	pening	
til	að	kaupa	gos	eða	eitthvað.	

Þá	fengu	viðmælendur	oft	föt	frá	eldri	frændsystkinum	eftir	að	þau	voru	hætt	að	nota	eins	

og	Snædís	fjallaði	um:		

[...]	Frænka	mín	á	vinkonu	og	hún	á	dóttur	sem	er	að	í	sjöunda	bekk	og	fötin	á	henni	eru	
lítil	þá	fær	frænka	mín	þau	en	ef	hún	vill	þau	ekki	þá	fæ	ég	þau.		

Þá	sagði	hún	að	aðeins	væru	keypt	föt	á	systkini	þegar	það	var	bráð	nauðsyn:	

Eeh	nei	ekki	samt	núna,	en	ekki	alveg.	En	það	var	eiginlega	keypt	á	systur	mína	því	hún	
átti	 ekki	 buxur	 svo	 það	 þurfti	 að	 kaupa	 nýjar.	 Og	 fleiri	 föt	 á	 hana.	 Hún	 átti	 engin	 föt	
nefnilega.

	

5.2 Flutningar	og	húsnæðisstaða		
Í	 þessum	 kafla	 verður	 greint	 frá	 niðurstöðum	 sem	 falla	 undir	 þemað	 flutningar	 og	

húsnæðisstöðu.	Þemað	tók	yfir	þau	kóð	sem	snertu	flutninga,	húsnæðisstöðu	og	viðhorf	 til	

húsnæðisstöðu	og	hverfis.	

Viðmælendur	höfðu	flestir	einhverjar	áhyggjur	af	húsnæðisstöðu	sinni	og	fannst	ýmislegt	

mætti	 vera	 öðruvísi.	 Þeim	 fannst	 mörgum	 húsnæðið	 vera	 of	 lítið	 og	 húsakostur	 ekki	

spennandi.	 Húsnæðisstaða	 þeirra	 gat	 í	 sumum	 tilfellum	 haft	 áhrif	 á	 samskipti	 þeirra	 við	
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foreldra	og	vini.	Börn	sem	áttu	í	góðum	samskiptum	við	foreldra	sína	eða	forsjáraðila	lögðu	

þó	mun	jákvæðari	merkingu	í	húsnæðisstöðu	sína	þrátt	fyrir	þröngbýli	eða	slakan	húsakost.	

Viðmælendur	áttu	það	 langflestir	 sameiginlegt	 að	hafa	búið	á	mörgum	stöðum	yfir	ævina.	

Örir	 flutningar	 einkenndu	 því	 líf	 þeirra.	 Nokkrir	 viðmælendur	 höfðu	 flutt	mjög	 oft	 og	 áttu	

erfitt	með	að	rifja	upp	hversu	tíðir	flutningarnir	voru.	Ragna	segir	sögu	sína	af	flutningum:	

[...]	Svo	þurfti	pabbi	að	selja	það	svo	við	fengum	hús	í	Reykjavík	en	svo	misstum	við	það	
því	við	þurftum	að	borga	alveg	100	þúsund	eða	eitthvað.	Svo	við	þurftum	að	borga	heila,	
eina	milljón	eða	eitthvað	fyrir	hvert	ár	eða	eitthvað	[...]	Sko	fyrsta	sem	ég	man	eftir	mér	
var	ég	í	einhverju	húsi,	svo	fluttum	við	í	Kópavog	síðan	út	á	land	og	svo	til	Reykjavíkur.	Ég	
hef	reyndar	átt	heima	á	fimm	nei	sex,	bíddu	ég	er	að	hugsa.	Jú	okay	sex.		

Darri	hefur	einnig	flutt	sex	sinnum:	

Fyrst	út	á	 landi	[...]	Fluttum	svo	hingað	en	ekki	 í	þetta	hús,	við	fluttum	í	ömmu	minnar	
svo	fluttum	við	í	eitt	annað	hús	[...]Við	fluttum	í	eitt	hús	í	eitt	ár	og	svo	þurftum	við	að	
flytja	út	af	myglusveppi	og	svo	fluttum	við	hingað	[...]	Við	erum	oft	að	flytja	samt	í	nýtt	
hús.		

Þá	segir	Snædís	frá	sinni	flutningasögu:	

Fyrst	bara	í	Reykjavík	síðan	út	á	land	[...]	bara	í	einhverja	þrjá	mánuði	[...]	síðan	þurftum	
við	að	flytja	aftur	til	Reykjavíkur.		

Ásdís	lýsir	því	að	fjölskyldan	hafi	þurft	að	flytja	vegna	hárrar	leigu:	

En	við	bjuggum	sko	í	grafarvogi	en	svo	þarna	hækkaði	leigan	eða	það	kostaði	svo	mikið	
að	við	þurftum	að	flytja	eitthvað.		

Þá	var	leiguverð	í	Reykjavík	stundum	of	hátt	fyrir	fjölskyldur	svo	að	þau	þurftu	að	flytjast	út	á	

land	líkt	og	Ásdís	benti	á:		

En	við	bjuggum	sko	í	Reykjavík	en	svo	þarna	hækkaði	leigan	eða	það	kostaði	svo	mikið	að	
við	þurftum	að	flytja	eitthvað.	

Nokkrir	viðmælendur	sögðu	húsnæðisstöðu	valda	því	að	þeir	gátu	ekki	búið	með	foreldrum	

sínum.	Í	þessu	samhengi	sagðist	Ragna	ekki	geta	búið	hjá	foreldrum	sínum	vegna	þess	að:			

	Við	höfum	ekkert	hús.	

Viðmælendur	þurftu	stundum	að	flytja	 inn	á	stórfjölskyldu	þegar	að	foreldrar	þeirra	misstu	

húsnæði	sitt	en	Ásdís	regir	hér	frá	sinni	reynslu	af	því	að	flytja	til	ömmu	sinnar:	
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Þetta	er	í	þriðja	skiptið	sem	ég	flyt	til	ömmu	minnar	svo	bjó	ég	einu	sinni	út	á	landi,	ég	
man	ekki	fleira.		

Ragna	bjó	þá	að	svipaðri	reynslu:	

Einu	sinni	bjuggum	við	hjá	ömmu	meðan	við	höfðum	ekkert	húsnæði.	

Þó	að	flestir	viðmælendur	gerðu	sér	grein	fyrir	því	að	lítið	fjármagn	væri	orsök	tíðra	flutninga	

gat	 það	 reynst	 þeim	 erfitt	 og	 fundu	 fyrir	 pirringi	 gagnvart	 því.	 Elísabet	 var	 orðin	 þreytt	 á	

tíðum	flutningum	og	skildi	ekki	af	hverju	fjölskyldan	hennar	þyrfti	að	flytja	svona	oft:		

Mjööög	 oft,	 við	 skiptum	 alveg	 um	 stað.	 Pabbi	 sagði,	 því	 ég	 spurði	 af	 hverju	 erum	 við	
alltaf	bara	eitthvað	2	ár	á	hverjum	stað	og	hann	bara	eitthvað	það	er	ekki	satt,	stundum	
erum	við	hálft	ár	og	stundum	eitt	ár	og	stundum	3	ár.	Eins	og	það	breyti	einhverju!			

Tíðir	 flutningar	 og	 fjárhagsáhyggjur	 foreldra	 gátu	 leitt	 til	 þess	 að	 viðmælendur	 höfðu	

áhyggjur	 af	 húsnæðisstöðu	 fjölskyldu.	 Það	 reyndist	 viðmælendum	oft	 erfitt	 að	 lifa	 í	 óvissu	

varðandi	 húsnæðisstöðu	 og	 margir	 bjuggu	 sig	 undir	 það	 að	 missa	 einhverntímann	

leiguhúsnæðið	sitt	líkt	og	Elísabet	greinir	frá:		

Já	 en	 það	 er	 út	 af	 því	 þarna	 að	þetta	 er	 sumarhúsið	 þeirra.	 Ég	meina	 það	 er	 verið	 að	
fækka	húsum	hérna	svo	það	eru	svo	fá	hús	og	alltaf	þegar	það	losna	hús	er	búið	að	panta	
það	fyrirfram	svo	maður	getur	aldrei	fengið	neitt!	

Ásdís	lýsir	einnig	efasemdum	sínum	um	það	hvort	hún	muni	eiga	heima	á	sama	stað	áfram:	

Ég	veit	það	ekki,	þú	veist	maðurinn	sem	á	húsið	er	í	bílsskúrnum,	hann	á	heima	þar.		

Viðhorf	viðmælenda	til	 flutninga	var	 langoftast	neikvætt	og	fannst	þeim	það	valda	truflun	í	

lífi	þeirra.	Sumir	viðmælendur	kunnu	illa	við	húsakynni	sín	og	fannst	húsnæðisaðstæður	langt	

frá	því	að	vera	fullnægjandi.	Ragna	lýsir	hér	upplifun	sinni	af	heimili	sínu:	

Það	er	eitthvað	mjööög	lítið	og	það	eru	alltaf	kóngulær	og	háaloft	sem	við	megum	ekki	
fara	uppá	því	það	eru	rottur	uppá.	Síðan	eru	draugar	í	því.	

Elísabet	tekur	í	sama	streng	og	lýsir	hér	viðhorfi	sínu	til	húsnæðis	síns:	

Ég	hata	húsið	[...]	Ég	hata	gömul	hús	eins	og	ég	bý	því	það	er	svo	hræðilegt	

Viðmælendur	bjuggu	þá	 flestir	við	þröngbýli	og	þurftu	að	deila	herbergjum	með	systkinum	

eða	foreldrum.	Ragna	lýsti	svefnaðstöðu	sinni	svona:			
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Annað	hvort	 í	 forsjáraðila	herbergi	eða	okkar.	Bróðir	minn	er	með	eitt	og	við	hin	 (þrjú	
systkini)	erum	með	eitt	herbergi.	Það	eru	samt	bara	tvö	herbergi	en	afi	notar	stofuna.	En	
við	sofum	stundum	þar	líka	

Þá	voru	aðrir	viðmælendur	sem	deildu	rúmmi	með	fjölskyldu	sinni	en	Haukur	sagði	frá	því	að	

hann	eigi	ekki	sérherbergi:	

Nei	 með	 fjölskyldunni	 minni,	 með	 bróður	 og	 mömmu,	 en	 eiginlega	 bara	 með	 bróður	
mínum.	 En	 mamma	 kemur	 stundum	 að	 sofa	 með	 okkur	 þegar	 litli	 bróðir	 minn	 er	
sofnaður.	Þetta	er	bara	eitt	risastórt	rúm.	Mamma	mín	sefur	stundum	í	stofunni.		

Elísabet	lýsti	þá	svefnaðstöðu	sinni	á	þennan	hátt:		

En	já	ég	er	bara	með	tveimur	systkinum	mínum	í	herbergi.	[...]	En	já		en	núna	erum	við,	
af	því	 forsjáraðili	átti	síðan	risastórt	herbergi,	eða	nei	ekki	risastórt,	minna	en	þetta	og	
þar	var	hann	með	hjónarúm.	Þetta	hús	er	sko	bara	pííínulítið.		

Fjöldi	 íbúa	 á	 hverju	 heimili	 kallar	 oft	 á	 að	 breyta	 þurfi	 húsnæði	 fjölskyldu	 og	 í	 nokkrum	

tilfellum	sögðu	viðmælendur	frá	því	að	geymslurými	húsnæði	hafi	verið	breytt	í	herbergi	eins	

og	Kristrún	sagði	frá:	

Eh,	mamma	mín	er	í	einu	herbergi,	ég	og	bróðir	minn	erum	í	einu	og	frænka	mín	er	í	einu	
öðru	sem	var	geymslan	okkar.		

Þá	lýsti	Ásdís	herbergi	stjúpbróður	síns	á	svipaðan	hátt:		

Já,	eða	hann	er	með	geymsluherbergið	

Þá	 kom	 það	 einnig	 fyrir	 að	 viðmælendur	 upplifðu	 mikið	 þröngbýli	 sem	 varð	 til	 þess	 að	

húsgögn	komust	ekki	 inn	 í	herbergi	eins	og	kemur	fram	 í	 frásögn	Ásdísar	um	svefnaðstöðu	

sinni:		

[...]	Á	dýnu.	Rúmið	mitt	kemst	ekki	þarna	inn,	herbergið	er	svo	lítið.		

Staðsetning	húsnæðis	og	tenging	við	hverfi	hafði	einnig	áhrif	á	viðmælendur	og	lýstu	nokkrir	

viðmælendur	því	yfir	að	vera	ekki	sáttir	við	staðsetningu	heimilis.	Darri	sagðist	ekki	vilja	eiga	

heima	í	sömu	íbúð	í	framtíðinni	þar	sem	hann	upplifði	oft	óöryggi	og	hræðslu:			

Nei.	Það	er	oft	verið	að	hringja	á	lögguna	[...]	út	af	einhverjum	sem	búa	í	blokkinni.	

Fleiri	 viðmælendur	 voru	 mjög	 óánægðir	 með	 staðsetningu	 húsnæðis	 en	 Elísabet	 kvaðst	

frekar	vilja	eiga	heima	í	bókasafnsherbergi,	þar	sem	viðtalið	tók	sér	stað,	en	þar	sem	hún	býr.	

Elísabet	býr	úti	á	landi	og	hafði	hún	þetta	að	segja	um	hverfið	sitt:		
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[...]	síðan	er	ekkert	að	gera	þar.	

	

5.3 Skóli	og	menntun	
Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	sem	falla	undir	þemað	skóli	og	

menntun.	 Fyrsta	 undirþemað,	menntun	 foreldra	 tók	 yfir	 þau	 kóð	 sem	 fjalla	 um	menntun	

foreldra.	Annað	undirþemað,	námsleg	staða	og	stuðningur	skóla,	tók	yfir	þau	kóð	sem	fjalla	

um	námslega	stöðu	viðmælenda,	þörf	á	 stuðningi	við	nám,	stuðningi	 frá	 skóla	og	þátttöku	

viðmælenda	í		skólaferðum.	Þriðja	undirþemað,	líðan	barna	í	skóla,	tók	yfir	þau	kóð	sem	að	

snerust	um		upplifun	barna	á	því	að	hljóta	stuðning	í	skóla	og	almennri	líðan	barna	í	skóla.		

5.3.1 Menntun	foreldra	

Viðmælendur	 vissu	 ekki	mikið	 um	menntun	 foreldra	 sinna.	 Sumir	 nefndu	það	 að	 foreldrar	

þeirra	væru	enn	í	námi.	Aðrir	viðmælendur	nefndu	að	foreldrar	þeirra	hefðu	ekki	lokið	námi	

á	grunnskólastigi	og	sagði	Darri	í	því	sambandi:		

Ehm,	þegar	hún	var	lítil,	jafngömul	mér	var	hún	í	sama	skóla	og	ég	er	í.	Og	þegar	núna,	
semsagt	 síðast,	 vetur	eða	eitthvað	ég	man	ekki,	 eða	einhvern	 tíma	þá	var	hún	 í	 skóla.	
Hún	var	 í	 skóla	en	hún	er	ekki	 í	háskóla	eða	neitt	þannig.	Hún	bara	byrjaði	 í	 skólanum	
sem	ég	er	í.	

Aðrir	 viðmælendur	 gáfu	 til	 kynna	 að	 foreldrar	 þeirra	 væru	 í	 skóla	 á	 framhaldsskóla-	 eða	

háskólastigi	líkt	og	Arnþór	greindi	frá:		

Pabbi	minn	er	stærri	en	mamma	mín	en	mamma	mín	er	í	skóla.	Hún	er	í	rosa	fullorðins	
skóla.	

Ásdís	sagði	einnig	frá	því	að	móðir	hennar	væri	að	vinna	í	að	klára	framhaldsskóla:	

Ehh,	þegar	hún	var	lítil	jafngömul	og	mér	var	hún	í	sama	skóla	og	ég	er	í.	Og	þegar	núna	
er	 semsagt	 síðast.	 Vetur	 eða	 eitthvað	 ég	man	 ekki,	 eða	 einhverntímann	 þá	 var	 hún	 í	
skóla.	

	

5.3.2 Námsleg	staða	og	stuðningur	skóla	

Námsleg	staða	viðmælenda	var	misjöfn	en	nokkrir	viðmælendur	áttu	í	erfiðleikum	með	nám	

og	sögðust	þurfa	á	miklum	námsstuðningi	að	halda.	Ásdís	sem	er	11	ára	sagði	að	hún	kynni	
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ekki	að	 lesa	og	virtist	eiga	erfitt	með	að	skrifa	nafnið	sitt	á	blað.	Hún	sagðist	 fá	aðstoð	 frá	

sérkennara	og	væri	með	aðlagað	námsefni:		

Ég	er	hjá	sérkennara	stundum,	hún	er	uppi	[...]	Hún	er	einka,	eiginlega	einka	en	hún	er	
að	kenna	fyrsta	bekk	og	eitthvað	stundum.	Þess	vegna	er	ég	með	svona	mikið	af	bókum	
sem	ég	er	ekki	að	nota,	því	það	stóð	á	öllum	miðunum	að	kaupa	það	sama	en	ég	átti	ekki	
að	kaupa.	

Viðmælendur	lýstu	sambandi	sínu	við	kennara	og	öðru	starfsfólki	skólans	og	lýstu	stuðningi	

þeirra	við	nám,	hvatningu	til	þátttöku	og	aðstoð	utan	skóla.	Í	tilfelli	Darra	sagði	hann	frá	því	

að	hann	þyrfti	á	miklum	stuðningi	að	halda	í	skólanum:	

	Með	rosalega	mikið,	það	er	kennari	með	mér	meðan	ég	er	að	læra	[...]	Eins	og	núna	þá	
erum	við	að	reikna	mikið	í	skólanum	mínum	þannig	að	ég	þarf	hjálp	frá	kennaranum	til	
þess	að	gá	hvaða	próf	eða	hvað	ég	á	að	gera	með	því.		

Þá	sagði	Darri	frá	því	af	hverju	hann	væri	með	aukin	stuðning	og	lýsti	hversu	mikilvægt	það	

væri	fyrir	hann	að	fá	stuðning	í	skóla:		

Af	því	að	þegar	einhver	er	með	mér	í	skólanum	eða	hér	þá	get	ég	lært	miklu	betur	en	ef	
þau	eru	ekki	hérna	þá	bara	nenni	ég	ekki	að	læra.	Þá	bara	skiptir	máli	hvort	ég	nenni	því	

Þá	sagði	hann	frá	því	að	hann	væri	með	aðlagað	námsefni	og	þyrfti	til	dæmis	ekki	að	sinna	

heimanámi	eins	og	aðrir	nemendur:	

Já	ég	er	með	öðruvísi	[...]	ég	geri	vanalega	ekki	heimaverkefni.		

	Ásdís	hafði	svipaða	sögu	að	segja:	

Ég	er	ekki	í	prófi	eða	neitt	svoleiðis,	ég	er	öðruvísi.	Ég	er	ekki	í	sama	verkefni	og	hinir.		

Þá	voru	aðrir	sem	fengu	aðstoð	við	að	sinna	heimanám	annars	staðar	frá	líkt	og	Haukur	sem	

sinnir	 heimanámi	 í	 úrræði	 á	 vegum	 skólans	 og	 Rauða	 kross	 Íslands.	 Hér	 segir	 hann	 frá	

fyrirkomulagi	sínu	varðandi	heimanám:	

Sko	á	þriðjudögum	er	heilahristingur	hjá	mér.	Heilahristingur	er	þar	sem	að	starfsmenn	
eru,	sem	sækja	mann	í	bekkinn	manns	þegar	maður	er	búinn	í	skólanum.	

Sumir	 kennarar	 veittu	 viðmælendum	 einnig	 stuðning	 utan	 skóla	 eins.	 Í	 því	 samhengi	 lýsti	

Darri	stuðningi	frá	kennara	sínum	þegar	hlut	sem	honum	var	kær	var	stolið	af	honum:		
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Einhver	fann	hann	og	gaf	pabba	sínum	hann	en	kennarinn	minn	setti	það	á	facebook	að	
ég	hefði	týnt	hlutnum	og	þá	var	þetta	sama	hlutur	og	hann	skilaði	því	til	kennarans	míns.	
Hluturinn	fannst	hjá	einhverjum	steini.	

Þá	 voru	 nokkrir	 viðmælendur	 sem	 bentu	 á	 stuðning	 kennara	 varðandi	 þátttöku	 í	

skólaferðum.	Freyr	sagði	frá	því	að	þátttaka	hans	 í	skólaferðum	hafi	minnkað	eftir	að	hann	

skipti	um	skóla	en	ástæðan	fyrir	meiri	þátttöku	í	gamla	skólanum	var	þessi:			

Stundum	og	oft	í	gamla	skólanum	var	kennarinn	að	segja	já	þú	átt	að	koma.	Oft	að	segja	
eitthvað	já	þú	átt	að	koma.		

Nokkrir	þátttakendur	áttu	það	sameiginlegt	að	taka	ekki	þátt	í	skólaferðum.	Darri	sagðist	ekki	

vita	af	hverju	hann	tæki	ekki	þátt	í	skólaferðum	en	tók	dæmi	um	eina	ferð	þar	sem	hann	sat	

eftir	í	skólanum	meðan	að	samnemendur	hans	fóru	í	vettvangsferð:	

Allir	segja	að	það	væru	kindur	og	allt	það	þarna	niður	og	ég	bara	okay..	og	allir	bara	jeeei	
þú	hefðir	átt	að	koma.	

	

5.3.3 Líðan	barns	í	skóla	
Meirihluti	viðmælenda	töluðu	um	að	þeim	liði	vel	og	fyndist	gaman	í	skóla	en	sumir	lýstu	yfir	

vanlíðan	 í	 skóla.	Vanlíðan	 tengdist	oft	námslegri	 stöðu	en	þeir	 sem	áttu	erfiðara	með	nám	

fundu	 stundum	 fyrir	 vanlíðan	 í	 skólanum.	Þegar	Ásdís	 var	 spurð	um	það	hvernig	henni	 liði	

með	það	að	eiga	erfitt	með	nám	svaraði	hún:	

Stundum	 létt,	 stundum	erfitt.	Eiginlega	alltaf	erfitt.	Þú	veist,	mig	 langar	 rosalega	mikið	
að	vera	með	sömu	bækur	og	hinir.	Svo	prófaði	ég	það	um	daginn.	Nei,	nei	það	var	alltof	
erfitt	fyrir	mig.		

Viðmælendur	 sem	 upplifðu	 það	 að	 eiga	 erfiðara	 með	 nám	 en	 jafningjar	 áttu	 það	

sameiginlegt	að	hlakka	til	að	skólinn	væri	búinn	og	skemmtilegasti	partur	dagsins	var	aldrei	

tengdur	skólanum.	Darri	 lýsti	því	að	hann	og	móðir	hans	rifust	oft	á	morgnana	sem	dró	úr	

honum	orku,	hann	fann	því	fyrir	mikilli	þreytu	í	skólanum:	

Ég	man	þegar	ég	vaknaði	í	4.	bekk	og	ég	var	alltaf	skítþreyttur	sko.	Æji	fyrirgefðu	að	ég	
blótaði.	Já	ég	fór	alltaf	að	sofa	í	skólanum,	svo	fyndið	því	þau	sáu	mig	stundum	sofandi.	

	

	



61	

5.4 Tengsl	við	jafningja	og	félagslíf	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 niðurstöður	 sem	 falla	 undir	 þemað	 tengsl	 við	 jafningja	 og	

félagslíf.	 Þemað	 tók	 yfir	 kóð	 sem	 snerust	 um	 tengsl	 viðmælenda	 við	 jafningja	 sína,	

félagsstöðu	viðmælenda,	áhrif	 félags-	og	húsnæðisstöðu	á	 félagslíf	og	getu	 fjölskyldu	 til	að	

halda	upp	á	afmæli	og	önnur	tímamót	í	lífi	viðmælenda.		

Þegar	 talið	 barst	 að	 vinum	 og	 samskiptum	 viðmælenda	 við	 jafnaldra	 kom	 í	 ljós	 að	

aðstæður	þeirra	eða	aðstæðuleysi	heima	höfðu	áhrif	á	samskipti	þeirra	við	vini	og	möguleika	

þeirra	 til	 að	 rækta	 slík	 tengsl.	 Elísabet	 lýsir	 hér	 tilfinningum	 vinkvenna	 hennar	 gagnvart	

heimili	hennar:		

[...]	en	þær	eru	samt	alveg	flestar	hræddar	við	húsið	mitt.	

Staðsetning	heimilis	gat	þá	haft	áhrif	á	það	hvort	að	viðmælendur	töldu	sig	hafa	tök	á	því	að	

leika	 við	 einhvern	 eftir	 skóla.	 Ásdís	 lýsti	 því	 að	 fjarlægð	 heimilis	 hennar	 frá	 vinum	hennar	

stóðu	í	vegi	fyrir	því	að	hún	hitti	vini	eftir	skóla:			

Ekki	núna	því	ég	á	heima	svo	ógeðslega	langt	 í	burtu	[...]	Æj	ég	er	oftast	heima,	því	að,	
eða	 þú	 veist,	 ef	 ég	myndi	 fara	 eitthvað	 að	 leika	 við	 vinkonur	mínar	 og	 vera	 að	 keyra	
ógeðslega	 langt	 til	að	 fara	að	 leika	við	vinkonur	mínar	og	síðan	má	hún	bara	 leika	 í	10	
mínútur	eða	eitthvað.		

Nokkrir	viðmælendur	fundu	fyrir	einmanaleika	eins	og	Elísabet	sem	lýsir	því	af	hverju	hún	sé	

oft	að	passa	bróður	sinn:		

Það	er	bara	allt	í	lagi	skilurðu,	því	ég	hef	ekkert	annað	að	gera	á	daginn	annað	en	að	láta	
mér	leiðast	eða	horfa	á	lækinn	

Freyr	lýsir	þá	hér	félagsstöðu	sinni	í	skólanum:		

Eeh,	ég	er	oftast	bara	einhvers	staðar	einn,	eða	já	bara	einn.		

Viðmælendur	fundu	sumir	fyrir	kvíða	varðandi	það	að	þurfa	að	vera	í	kringum	önnur	börn	en	

Darri	býr	að	þeirri	reynslu:		

[...]	Ég	meina	það	eru	margir	krakkar	 í	bekknum	mínum.	Hvernig	á	ég	að	muna	nöfnin	
þeirra.	Ef	ég	er	með	of	marga	vini	þá	eru	margir	að	fara	að	spyrja	mig	að	því	hvort	ég	geti	
leikið,	þá	verð	ég	bara	stressaður.	

Viðmælendum	fannst	oft	betra	að	leika	sér	heima	hjá	vinum	sínum	vegna	betri	aðstæðna	og	

fleiri	leikfanga.	Viðmælendur	áttu	það	til	að	hlífa	foreldrum	sínum	fyrir	kostnaði	með	því	að	
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segjast	ekki	vilja	eignast	 leikföng.	Helgi	er	einn	af	þeim	en	hann	nefndi	að	hann	þyrfti	ekki	

leikföng	þar	 sem	hann	gat	 leikið	 sér	með	 leikföng	vina	 sinna.	Hann	kaus	þá	 frekar	að	vera	

heima	hjá	vinum	sínum	heldur	en	heima	hjá	sér:			

Eða	ég	er	bara	oftast	heima	hjá	vinum	mínum	að	leika	eitthvað	þar,	við	förum	siðan	bara	
oft	út.	Erum	miklu	oftar	heima	hjá	þeim.		

Freyr	tók	í	sama	streng	og	fannst	mun	betra	að	hitta	vini	sína	heima	hjá	þeim	og	sagði	hann	

stærð	heimilina	skipta	máli	í	því	samhengi:		

Eeh,	einn	vinur	minn	á	hús	og	einhverjir	vinir	mínir	eiga	hús.		

Þegar	 það	 kom	að	 afmælum	viðmælenda	 átti	meirihlutinn	það	 sameiginlegt	 að	 halda	 ekki	

upp	 á	 afmæli	 bæði	 fyrir	 vini	 og	ættingja.	 Flestir	 lýstu	 yfir	 löngun	 til	 þess	 að	 halda	 upp	 á	

afmæli	 en	 áttu	 erfitt	 með	 að	 útskýra	 af	 hverju	 það	 væri	 ekki	 hægt.	 Þá	 höfðu	 nokkrir	

viðmælenda	 upplifað	 stuðning	 við	 að	 halda	 afmælisveislur	 frá	 stjórfjölskyldu.	 Elísabet	 lýsti	

mikilvægi	stórfjölskyldu	sinnar	í	því	samhengi:		

Vanalega	held	ég	upp	á	fjölskylduafmæli	en	síðan	gleymist	krakkaafmælið	stundum	því	
stundum	eru	þau	svo	upptekin,	fullorðnu.	Það	gleymdist	síðast	og	síðan	fór	ég	til	frænku	
minnar	því	við	bjuggum	þar	í	smá	tíma	og	stóra	frænka	mín,	hún	er	rosalega	skemmtileg,	
og	hún	hélt	þarna	krakkaafmæli	með	öllum	krökkunum	í	skólanum	mínum	og	ég	fékk	að	
fara	 út	 í	 snjóinn	 með	 þeim	 og	 gerðum	 snjókall	 og	 allt.	 Og	 síðan	 bakaði	 hún	 köku	 og	
eitthvað.	

Sumir	viðmælendur	hlutu	stuðning	frá	fjölskyldum	vina	sinna.	Ragna	hafði	ekki	haldið	upp	á	

afmæli	fyrir	fjölskylduna	en	fjölskylda	vinkonu	hennar	hélt	upp	á	sameiginlegt	afmæli	hennar	

og	vinkonu:	

Á	 þessu	 ári	 þá	 hélt	 ég	með	 vinkonu	minni	 afmæli,	 og	 við	 vorum	bæði	 og	 við	 vorum	 í	
alveg	eins	kjól	[...]	Vorum	heima	hjá	henni	hún	er	með	miklu	stærra	hús.		

Þá	vonuðust	aðrir	viðmælendur	til	þess	að	fá	einhvern	tíma	að	upplifa	það	að	halda	upp	á	

afmæli	líkt	og	Haukur	greindi	frá:		

Mamma	mín	leyfir	mér	ekki.	En	næst	má	ég	kannski	bjóða	vinum	mínum	en	ég	hef	aldrei	
boðið	vinum	mínum	í	afmælið.	

Það	er	því	ljóst	út	frá	frásögnum	viðmælenda	að	þó	svo	að	börn	eigi	vini,	upplifi	þau	ýmsar	

hindranir	þegar	kemur	að	tengslum	við	jafningja	sem	rekja	má	til	félags-	og	fjárhagsaðstöðu	

foreldra.		
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5.5 Þátttaka	í	tómstundum	
Þessi	 kafli	 gerir	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	 sem	 falla	 undir	 þemað	 þátttaka	 í	 tómstundum.	

Þemað	 tók	 yfir	 þau	 kóð	 sem	 fjölluðu	 um	 tómstundaþátttöku,	 viðhorf	 til	 þátttöku	 í	

tómstundum	og	hindrunum	varðandi	þátttöku	í	tómstundum.	

Meirihluti	 viðmælenda	 stunduðu	 engar	 tómstundir	 og	 höfðu	 lítið	 tekið	 þátt	 í	

tómstundum.	Þeir	höfðu	þó	áhuga	á	ýmsu	og	vonuðust	til	þess	að	taka	einhvern	tíma	þátt	í	

tómstundum.	 Ástæða	 þess	 að	 viðmælendur	 sóttu	 engar	 tómstundir	mátti	 rekja	 að	mestu	

leyti	 til	 flutninga,	 lítillar	 eftirfylgni	 og/eða	 kostnaðar.	 Ásdís	 sagði	 að	 óöryggi	 á	

húsnæðismarkaði	væri	ástæðan	fyrir	því	að	hún	gæti	ekki	tekið	þátt	í	þeim	tómstundum	sem	

hana	langaði	að	taka	þátt	í:		

Ég	get	ennþá	æft	á	hljóðfæri	en	ég	kemst	ekki	í	hljómsveit	því	ég	er	að	fara	að	skipta	um	
skóla	einhvern	tíma.	Ég	man	ekki	af	hverju	það	var,	eitthvað	í	sambandi	við	að	ég	fer	að	
flytja	þess	vegna	má	ég	ekki.	

Þá	var	flutningur	stundum	ástæða	þess	að	börn	hættu	 í	 tómstundum.	Rögnu	 langaði	mikið	

að	byrja	aftur	að	æfa	fimleika	en	ástæðan	fyrir	því	að	hún	þurfti	að	hætta	var:		

Því	við	þurftum	að	flytja	og	eitthvað.	Við	fluttum	út	á	land.		

Fjarlægð	frá	heimili	gat	þá	verið	hindrun	fyrir	því	að	börn	tæku	þátt	í	tómstundastarfi.	Ásdís	

hefur	áður	æft	skauta	en	veit	ekki	hvort	hún	geti	haldið	því	áfram	þar	sem	hún	er	hún	flutt	út	

á	land:	

Ég	æfði	skauta	einu	sinni,	ég	er	bara	að	bíða	eftir	því	að	það	kemur	vetur,	almennilegt	
vetur.	Þá	opnar	nefnilega	og	mamma	á	eftir	að	skrá	mig	[...]	En	ég	veit	ekki	hvort	það	sé	
einhvers	staðar	nálægt	þar	sem	ég	á	heima.		

Þá	sögðu	viðmælendur	að	kostnaður	stæði	 í	 vegi	 fyrir	því	að	þeir	ættu	möguleika	á	því	að	

taka	þátt	 í	 	tómstundastarfi.	Elísabet	sagðist	ekki	þora	að	biðja	forsjáraðila	sinn	um	að	skrá	

hana	í	skátana	þar	sem	hún	vissi	að	hann	hefði	ekki	tök	á	því	fjárhagslega.	Þá	lýsti	hún	löngun	

sinni	til	að	taka	þátt	á	þennan	hátt:	

Nei	en	mig	 langar	svo	ótrúlega	mikið	 fara	þarna	á	skátastað	bara	 fyrir	stelpur,	nei	ekki	
bara	fyrir	stelpur.	En	þarna	mig	langar	svo	að	fara	í	það	en	það	kostar	40	þúsund	eða	60	
þúsund	á	manneskju.	En	það	eru	allir	að	fara	þangað.		

Stundum	 stóð	 þátttaka	 barna	 í	 tómstundum	 aðeins	 yfir	 í	 skamman	 tíma	 en	 viðmælendur	

vissu	oft	ekki	af	hverju	þau	þurftu	að	hætta.	Þá	vantaði	stundum	upp	á	eftirfylgni	varðandi	
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tómstundaiðkun	en	nokkrir	 viðmælendur	 lýstu	því	 yfir	að	þeir	hefðu	hætt	að	æfa	eitthvað	

vegna	þess	að	tímabilinu	lauk.	Freyr	sagði	frá	sinni	reynslu	í	þessu	samhengi:	

Ég	var	í	frjálsum	[...]	það	var	bara	búið	fyrir	sumarið.		

Þá	hafði	Darri	svipaða	sögu	að	segja	af	reynslu	sinni	af	skátastarfi:	

Ég	hef	 farið	 í	 skátana	 [...]	eeh,	það	voru	svona	tvær	vikur	áður	en	ég	hætti	því	þetta	á	
bara	að	vera	tvær	vikur.		

5.6 Óskir	og	væntingar	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 niðurstöður	 sem	 falla	 undir	 þemað	 óskir	 og	 væntingar.	

Þemað	 tók	 yfir	 kóð	 sem	 fjölluðu	 um	 óskir	 og	 væntingar	 viðmælenda	 varðandi	

húsnæðisstöðu,	stöðu	foreldra	og	félagslegar	aðstæður.		

Viðmælendur	áttu	það	allir	sameiginlegt	að	hafa	einhverjar	óskir	eða	væntingar	varðandi	

breyttar	 aðstæður	 í	 lífi	 sínu.	 Flestar	 óskir	 voru	 tengdar	 húsnæðis-	 eða	 fjárhagsstöðu	

fjölskyldu.	Ástæður	þess	að	viðmælendur	óskuðu	sér	betri	húsnæðisstöðu	var	til	að	mynda	

vegna	þess	að	þau	áttu	ekki	heima	hjá	foreldri,	fannst	húsnæði	sitt	ófullnægjandi,	of	lítið	eða	

voru	 óörugg	 í	 því	 hverfi	 sem	 þau	 áttu	 heima	 í.	 Viðtalið	 við	 Rögnu	 fór	 fram	 í	 herbergi	 á	

bókasafni	en	hún	dásamaði	herbergið	mjög	mikið	og	sagðist	óska	sér:	

Ég	myndi	vilja	búa	í	risastóru	húsi,	mig	langar	bara	eitthvað	svo	mikið	að	búa	hér.		

Nokkrir	 viðmælendur	 nefndu	 að	 þau	myndi	 vilja	 eiga	 stærra	 hús	 þar	 sem	 þau	 bjuggu	 við	

mikið	þröngbýli	líkt	og	Snædís:		

Mig	langar	kannski	aðeins	stærra	og	ekki	í	blokk,	við	höfum	alltaf	búið	í	blokk	nema	einu	
sinni	þegar	við	bjuggum	úti	á	landi.		

Sumir	vildu	flytja	í	nýtt	húsnæði	vegna	óanægju	þeirra	með	hverfið.	Darri	lýsti	því	yfir	að	vilja	

flytja	í	rólegra	hverfi	þar	sem	hann	fyndi	fyrir	öryggi	ásamt	því	að	vilja	flytja	í	stærra	húsnæði:			

Ég	myndi	eiginlega	vilja	búa	 í	húsunum	sem	er	þarna	(bendir	út	um	gluggann)	sem	eru	
ekki	blokkir.	Ég	myndi	vilja	búa	í	appelsínugula	húsinu	sem	er	á	tveimur	hæðum.	

Aðrar	 óskir	 viðmælenda	 beindust	 að	 heilsu	 og	 atvinnuþátttöku	 foreldra.	 Viðmælendur	

vonuðust	til	að	heilsa	foreldra	þeirra	myndi	breytast	til	hins	betra	svo	að	foreldrarnir	hefðu	

meiri	 tök	á	því	að	gera	eitthvað	með	þeim.	Darri	 lýsti	því	yfir	að	móðir	hans	væri	mjög	oft	

þreytt	og	óskaði	hann	sér	því	þessa:	
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Eh,	ég	veit	ekki,	kannski	að	mamma	myndi	hafa	miklu	meiri	orku.		

Þá	 vonuðust	 aðrir	 viðmælendur	 til	 þess	 að	 foreldrar	 þeirra	 færu	 að	 vinna	 til	 að	 kjör	

fjölskyldunnar	 myndu	 batna.	 Ragna	 lýsti	 væntingum	 sínum	 varðandi	 framtíðina	 í	 því	

samhengi:		

Mamma	væri	komin	heim	úr	meðferð	og	pabbi	að	vinna	því	þá	fáum	við	meiri	pening.	

Viðmælendur	fundu	flestir	fyrir	því	að	lítill	peningur	væri	til	ráðstöfunar	inni	á	heimilinu	og	

vonuðust	 til	 þess	 að	það	myndi	breytast	 til	 hins	betra.	Viðmælendur	 fundu	 fyrir	 álagi	 sem	

tengdist	fjárhagsskorti	og	vildu	að	hlutir	væru	ekki	svo	dýrir	en	Darri	ber	fram	sína	ósk	um	að	

hlutir	kosti	minni	pening:	

Já	ég	myndi	bara	vilja	að	það	væri	allt	miklu	ódýrara.	Þá	þyrftum	við	að	hafa	miklu	minni	
áhyggjur.		

Viðmælendur	fundu	þá	fyrir	því	að	búa	við	fátækt	á	einn	eða	annan	hátt	og	fundu	flestir	fyrir	

afleiðingum	peningaleysis.	Viðmælendur	óskuðu	sér	sumir	að	búa	við	svipaðan	húsakost	og	

vinir	sínir	og	hafa	sömu	tækifæri	og	aðrir	eins	og	Ragna	lýsir	

Ég	væri	bara	til	í	að	eiga	eins	og	aðrir.	
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6 Umræða	

í	þessum	kafla	verður	rannsóknarspurningum	svarað	og	niðurstöður	studdar	með	tilvísun	til	

fræða.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	byggðar	á	svörum	11	barna	sem	eiga	foreldra	sem	

hafa	hlotið	fjárhagsaðstoð	til	 framfærslu	 í	þrjá	mánuði	eða	 lengur.	Ekki	er	hægt	að	fullyrða	

það	að	reynsla	barnanna	endurspegli	reynslu	og	upplifun	annarra	barna	sem	búa	við	fátækt	

en	geta	samt	sem	áður	gefið	vísbendingu	um	stöðu	þessa	hóps.		

Kaflanum	verður	skipt	upp	í	þrjá	hluta	út	frá	rannsóknarspurningum	til	að	svara	þeim	á	

sem	skýrastan	hátt.	 Í	 fyrsta	kaflanum	verður	því	svarað	hver	reynsla	reykvískra	barna	sé	af	

því	 að	 búa	 við	 fátækt.	 Í	 öðrum	 hluta	 verður	 fjallað	 um	 áhrif	 fátækt	 á	 tengsl	 barna	 við	

fjölskyldu	og	jafningja.	Að	lokum	verður	farið	yfir	það	hvernig	skipulag	þjónustu	þurfi	að	vera	

svo	hún	nýtist	börnum	sem	búa	við	fátækt.	Í	lokakaflanum	verður	einnig	lögð	áhersla	á	það	

hvernig	 félagsráðgjafar	 geti	 unnið	með	 fjölskyldum	 barna	 sem	 búa	 við	 fátækt	 til	 að	 auka	

velferð	barna.		

6.1 Upplifun	og	reynsla	af	fátækt		
Hér	verður	 leitast	við	að	 svara	 spurningunni	um	hver	 reynsla	 reykvískra	barna	er	af	því	að	

búa	 við	 fátækt.	 Til	 að	 gera	 það	 verður	 fræðilegur	 bakgrunnur	 fléttaður	 saman	 við	 þemun	

fjölskylduaðstæður,	 flutningar	 og	 húsnæðisstaða,	 skóli	 og	menntun	 og	óskir	 og	 væntingar	

ásamt	undirþemum	sem	þeim	tengjast.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 börn	 upplifðu	 oft	 streitu	 vegna	

húsnæðisstöðu	sinnar	eða	tíðra	flutninga	en	börn	sem	búa	við	fátækt	upplifa	oft	vanlíðan	og	

pirring	 vegna	 húsnæðisstöðu	 sinnar	 eða	 þröngbýlis	 (Lee,	 2011).	 Viðhorf	 barnanna	 til	

húsnæðisstöðu	 sinnar	 var	 mjög	 neikvætt	 og	 hafði	 húsnæðisstaða	 áhrif	 á	 líðan	 þeirra	 og	

félagslega	 stöðu.	Óánægja	með	húsnæði	 var	 vegna	þröngbýlis,	 staðsetningu	húsnæðis	eða	

ásigkomulags	 húsnæðis.	 Viðhorf	 barnanna	 til	 tíðra	 flutninga	 benti	 til	 þess	 að	 börnin	 voru	

meðvituð	 um	 fjárhagserfiðleika	 foreldra	 og	 félagslega	 erfiðleika	 þeirra.	 Fram	 kom	 í	

niðurstöðum	að	börn	bjuggu	utan	höfuðborgarsvæðisins	en	foreldrar	þeirra	hlutu	samt	sem	

áður	 fjárhagsaðstoð	 frá	 Reykjavíkurborg.	 Getur	 þetta	 verið	 sterk	 vísbending	 um	 að	

húsnæðismarkaður	í	Reykjavík	sé	stundum	óraunhæfur	kostur	fyrir	barnafjölskyldur	sem	búa	

við	 fátækt	 en	 í	 lok	 árs	 2016	 voru	 195	 fjölskyldur	 með	 börn	 á	 biðlista	 fyrir	 félagslegt	
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leiguhúsnæði	 (Tölfræði	 velferðarsviðs	 Reykjavíkurborgar,	 e.d.b)	 Börn	 sem	 höfðu	 þurft	 að	

flytja	út	á	land	upplifðu	oft	einmanaleika	þar	sem	þau	höfðu	til	að	mynda	ekki	tök	á	því	að	

hitta	skólafélaga	sína	utan	skóla.	Þá	vildu	mörg	þeirra	flytja	aftur	til	Reykjavíkur.		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	fátækt	hafi	margvísleg	áhrif	á	líðan	barna	

þó	afleiðingar	séu	einstaklingsbundnar.	Þá	leiddu	niðurstöður	það	í	ljós	að	börn	sem	búa	við	

fátækt	bera	með	sér	svipuð	einkenni.	Sameiginleg	einkenni	viðmælenda	sem	búa	við	fátækt	

samræmast	hugmyndum	bernskufræðinnar	sem	segja	bernskuna	mótast	af	félagslegri	smíð.	

Félagslegar	aðstæður	barna	valda	því	að	börn	leggja	ákveðna	merkingu	í	bernskuna	og	geta	

börn	sem	lifa	við	svipaðar	aðstæður	skapað	með	sér	svipuð	einkenni	(James,	Jenks	og	Prout,	

1998;	Qvortrup,	1994).	Þau	einkenni	sem	að	börnin	báru	með	sér	sem	rekja	mátti	til	þess	að	

þau	bjuggu	við	fátækt	var	til	dæmis	ábyrgð	þeirra	inn	á	heimili	og	innan	fjölskyldunnar.		

Aukin	ábyrgð	barna	var	oft	afleiðing	stöðu	foreldra	sem	auk	atvinnuleysis	áttu	við	ýmsan	

vanda	að	stríða.	Upplifun	barnanna	á	því	að	taka	mikla	ábyrgð	var	mismunandi	eftir	börnum	

en	ekkert	þeirra	gerði	athugasemd	við	það	að	þurfa	að	bera	mikla	ábyrgð.	Ábyrgð	var	falin	í	

því	 að	 aðstoða	 foreldra	 við	 að	 hugsa	 um	 systkini	 sín,	 passa	 upp	 á	 að	 eiga	 viðeigandi	

skólagögn,	 borga	 sjálf	 fyrir	 það	 sem	 þau	 óskuðu	 sér	 ásamt	 því	 að	 taka	 mikla	 ábyrgð	 á	

heimanámi	 og	 skólagöngu.	 Börnin	 sáu	 þar	 af	 leiðandi	 í	 mörgum	 tilvikum	 um	 að	 sinna	

verkefnum	 sem	 oftast	 eru	 í	 höndum	 fullorðinna.	 Upplifun	 þeirra	 af	 því	 að	 þurfa	 að	 taka	

aukna	ábyrgð	gat	stundum	leitt	til	streitu	hjá	þeim	ásamt	því	að	þau	fundu	fyrir	því	að	fá	ekki	

nægan	 stuðning	 frá	 foreldri.	 Upplifun	 viðmælenda	 af	 því	 að	 taka	 aukna	 ábyrgð	 eða	 vera	

stuðningur	 við	 foreldri	 var	 þó	 ekki	 alltaf	 neikvæð	 en	 stundum	 gat	 hlutverk	 þeirra	 verið	

valdeflandi.		

Umönnunarhlutverk	barna	gagnvart	foreldrum	sínum	og	öðrum	kom	því	greinilega	fram	í	

niðurstöðum	 rannsóknarinnar.	 Þetta	 	 styður	 því	 við	 niðurstöður	 annarra	 rannsókna	 sem	

benda	til	þess	að	börn	sem	búa	við	krefjandi	heimilisaðstæður	eru	oft	í	umönnunarhlutverki	

(e.	caring).	Börn	sem	að	sinna	umönnunarhlutverki	sjá	oft	ekkert	athugavert	við	það	að	sinna	

foreldrum	 sínum	 og	 taka	 ábyrgð	 á	 því	 sem	 fullorðnir	 taka	 vanalega	 ábyrgð	 á	 (Warren,	

2007).Velta	má	því	fyrir	sér	hvort	að		börn	sem	búa	við	fátækt	njóti	að	einhverju	leyti	góðs	af	

því	 að	 vera	 í	 stuðningshlutverki	 þar	 sem	 þau	 virtust	 eiga	 auðvelt	 með	 að	 setja	 sig	 í	 spor	

annarra	og	sýna	öðrum	samhygð.	
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Helstu	niðurstöður	benda	til	þess	félags-	og	fjárhagsstaða	barna	hafi	áhrif	á	námsárangur	

þeirra	þar	sem	mörg	börn	lýstu	því	að	eiga	í	miklum	erfiðleikum	með	nám.	Margt	benti	þá	til	

þess	að	að	heilsa	foreldra	og	félagsleg	staða	hefðu	áhrif	á	það	hversu	mikinn	stuðning	börn	

fengu	varðandi	nám	heima	hjá	sér.	Börn	sem	lýstu	því	að	eiga	erfitt	með	nám	fengu	lítin	eða	

engan	stuðning	við	nám	frá	foreldrum	sínum.	Það	má	því	velta	því	 fyrir	sér	hvort	að	slakur	

námsárangur	barna	sé	tilkominn	vegna	skorts	á	stuðningi	frá	foreldrum.	Þá	er	vert	að	spyrja	

sig	 hvort	 að	 menntun	 foreldra	 gæti	 haft	 áhrif	 á	 hversu	 hæfir	 þeir	 voru	 að	 veita	 börnum	

sínum	aðstoð	varðandi	nám	en	foreldrar	barna	voru	margir	hverjir	ekki	með	neina	menntun.		

Börn	sem	búa	við	fátækt	eru	samkvæmt	niðurstöðum	rannsókna	líklegri	til	að	eiga	erfitt	

með	nám	en	önnur	börn	til	að	mynda	vegna	skerts	aðgengis	að	stuðningi	(Kuruvilla	og	Jacob,	

2007).	 Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 samræmast	 þó	 ekki	 niðurstöðum	 PISA	

könnunarinnar	sem	benti	til	þess	að	félagsleg	staða	hafi	ekki	mikil	áhrif	á	námsárangur	barna	

á	Íslandi	(Stjórnarráð	Íslands,	2014).	Menntun	er	talin	vera	einn	mikilvægasti	þátturinn	til	að	

hægt	 sé	 að	 rjúfa	 félagslega	 arfleið	 þar	 sem	 hún	 stuðlar	 til	 að	 mynda	 að	 auknum	

framtíðartækifærum	og	styrkingu	sjálfmyndar	(Eberharter,	2011;	Mishra,	2016;	Ukwueze	og	

Nwosu,	2014;	Svansdottir,	Arngrimsson,	Sveinsson	og	Johannsson,	2015).	Þar	af	leiðandi	má	

benda	á	mikilvægi	þess	að	börn	sem	búi	við	fátækt	fái	þann	stuðning	sem	þau	þurfa	við	nám	

til	að	auka	velferð	þeirra	og	hindra	það	að	þau	festist	í	vítahring	fátæktar.		

6.2 Áhrif	fátæktar	á	tengsl	barna	við	fjölskyldu	og	jafningja	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 leitast	 við	 að	 svara	 spurningunni	 hvaða	 áhrif	 hefur	 fátækt	 á	 tengsl	

barna	við	 fjölskyldu	og	 jafningja.	Til	að	svara	þeirri	 spurningu	verða	 fræðilegar	undirstöður	

tengdar	við	þemun	Tengsl	við	jafningja	og	félagslíf	og	fjölskylduaðstæður.	

Helstu	 niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 fátækt	 hafði	 áhrif	 á	 samskipti	 fjölskyldumeðlima	

ásamt	fjölda	og	gæða	samverustunda.	Þá	bentu	niðurstöður	einnig	til	þess	að	fátækt	hafði	

áhrif	á	getu	barna	til	að	taka	þátt	í	félagslegum	athöfnum	með	jafningjum	og	tækifærum	til	

að	rækta	vinskap.				

Fátækt	hafði	oft	einhver	áhrif	á	tengsl	barna	við	foreldra	og	samverustundir	fjölskyldu	en	

í	sumum	tilfellum	gat	fátæktin	leitt	til	þess	að	börnin	gátu	ekki	búið	hjá	foreldrum	sínum	út	

af	 húsnæðisvanda.	 Tengsl	 barnanna	 við	 foreldra	 voru	 þó	misjöfn.	Hluti	 þeirra	 virtist	 eiga	 í	

ágætum	tengslum	við	foreldra	á	meðan	önnur	 lýstu	erfiðum	eða	flóknum	tengslum.	Í	þeim	

tilfellum	sem	barn	 lýsti	því	yfir	að	eiga	 í	samskiptaerfiðleikum	við	foreldri	sitt	mátti	 í	öllum	
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tilfellum	 rekja	það	 til	 heilsuvanda	 foreldris	eða	afleiðinga	 fátæktar,	 líkt	og	 streitu,	pirrings,	

reiði	 og	 	 ágreinings	 vegna	 fjárhagslegrar	 stöðu	eða	húsnæðisstöðu.	 Það	 að	búa	 við	 fátækt	

getur	valdið	auknu	álagi	á	fjölskyldur	og	 leitt	til	andlegrar	streitu	með	þeim	afleiðingum	að	

foreldrar	 eiga	 oft	 erfiðar	með	 að	 að	 veita	 börnum	þá	 athygli	 og	 umönnun	 sem	þau	 þurfa	

(Kuruvilla	og	Jacob,	2007,	Brooks-Gunn	og	Duncan,	1997).		

Í	þessu	samhengi	er	hægt	að	líta	til	hugmynda	tengslakenningarinnar	sem	benda	til	þess	

að	börn	sem	alast	upp	við	streitukennt	umhverfi	eru	líklegri	til	að	alast	upp	við	óörugg	tengsl.	

Afleiðingar	 þess	 að	 alast	 upp	 við	 óörugg	 tengsl	 eykur	 líkurnar	 á	 samskiptaerfiðleikum	 í	

framtíðinni	 sem	getur	hamlað	einstaklingum	á	margan	hátt	 (Wray,	2015;	Green,	 Furrer	og	

McAllister,	2007).	Tengsl	geta	þá	skipt	miklu	máli	varðandi	 samfélagsþátttöku	einstaklinga.		

Félagsleg	tengsl	geta	aðstoðað	fólk	við	að	ná	markmiðum	sínum	til	dæmis	með	nám	(Rostila,	

2011).	Þessar	niðurstöður	benda		til	þess	að	nauðsynlegt	sé	að	líta	einnig	á	mál	barna	út	frá	

fjölskyldusjónarhorni	 þar	 sem	 að	 tengsl	 við	 fjölskyldumeðlimi	 geta	 haft	 mikil	 áhrif	 á	

núverandi	og	framtíðar	velferð	þeirra.		

Niðurstöður	 sýndu	einnig	 fram	á	að	oft	 var	 skortur	 á	 félagslegu	 taumhaldi	 á	heimilum	

barna	 sem	bjuggu	 við	 fátækt.	 Tæpur	 helmingur	 viðmælenda	 höfðu	 ekki	miklar	 reglur	 sem	

settar	voru	af	foreldrum	varðandi	til	dæmis	heimanám,	næringu	og	matmálstíma.	Skortur	á	

félagslegu	taumhaldi	getur	haft	neikvæðar	afleiðingar	í	för	með	sér	og	leitt	til	þess	að	börn	

þrói	 með	 sér	 frávikshegðanir	 (Sampson	 og	 Laub,	 1994).	 Þá	 má	 velta	 fyrir	 sér	 hvort	 að	

foreldrar	þeirra	sem	búa	við	fátækt	þurfi	oft	ekki	meiri	stuðning	í	foreldrishlutverkinu	en	slík	

úrræði	standa	einstaklingum	til	boða	í	Reykjavíkurborg	líkt	og	tilsjón.	Þá	getur	aðstoð	í	formi	

stuðningsfjölskyldu	 einnig	 gagnast	 börnum	 í	 þeim	 skilningi	 að	 þar	 geta	 þau	 upplifað	

félagslegt	taumhald	(Reglur	um	stuðningsþjónustu	í	Reykjavík,	2016).	

Niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	 sýndu	 fram	á	að	þau	börn	sem	búa	við	 fátækt	mæta	

flest	 hindrunum	 í	 félagslegum	 samskiptum	 við	 jafningja	 sem	 rekja	má	 til	 fátæktar.	 Börnin	

upplifðu	félagskvíða,	skert	aðgengi	að	leikföngum	og	félagslegum	atburðum	og	skömm	vegna	

húsnæðisstöðu.	 Fram	kom	 í	niðurstöðum	rannsóknarinnar	að	börn	hlífðu	 foreldrum	sínum	

fyrir	útgjöldum	sem	tengdust	félagslífi	þeirra	og	löngunum	í	efnisleg	gæði.	Þetta	getur	valdið	

því	 að	 börnin	 útiloki	 sig	 frá	 félagslegum	 samskiptum	 við	 jafningja	 og	 finni	 fyrir	 félagslegri	

útskúfun	 í	 þeim	 skilningi	 (Gross-Manos,	 2015).	 Félagsleg	 útilokun	 getur	 leitt	 til	 mikillar	

vanlíðan	og	neikvæðra	áhrifa	á	líkamlega	og/eða	andlega	heilsu	(Littlewood,	Herkommer	og	
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Koch,	 2007;	Gerry,	 2009).	 Skömm	vegna	 fjölskyldu	og	 húsnæðisaðstæðna	 getur	 þá	 leitt	 til	

þess	 að	 börn	 dragi	 sig	 til	 hlés	 og	 komi	 í	 veg	 fyrir	 jafningjasamskipti.	 Vinaleysi	 og	 félagsleg	

einangrun	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	barna	og		líðan	barna	(Crowley	og	Vulliamy,	

Littlewood,	Herkommer	og	Koch,	2007;	Ridge,	2009).	

Mikilvægt	er	að	hlúa	vel	að	tengslum	barna	við	vini	og	fjölskyldu	þegar	unnið	er	að	því	að	

rjúfa	vítahring	fátækta	og	auka	líkurnar	á	framtíðar	samfélagsþátttöku	þeirra.	Í	því	samhengi	

ber	að	líta	til	kenningu	Putnams	þar	sem	félagsauður	er	talinn	vera	mikilvægasti	þátturinn	til	

að	auka	velferð	samfélaga.	Félagsauður	er	því	fólgin	annars	vegar	í	tengslum	einstaklinga	við	

vini,	fjölskyldu	og	nærsamfélag	og	hins	vegar	í	uppbyggingu	nýrra	tengsla	(Messner,	Baumer	

og	Rosenfeld,	2004).		

6.3 Þjónusta	við	börn	sem	búa	við	fátækt		
Hér	verður	spurningunni	um	hvernig	skipulag	þjónustu	þurfi	að	vera	til	að	hún	nýtist	börnum	

sem	 búa	 við	 fátækt	 svarað.	 Hér	 verða	 fræði	 tengd	 við	 öll	 sex	 þemu	 sem	 fram	 komu	 í	

niðurstöðum.	

	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	ekki	sé	þörf	á	því	að	bæta	við	úrræðum	

hjá	 Reykjavíkurborg	 til	 að	 þjónusta	 börn	 sem	 búa	 við	 fátækt	 í	 Reykjavík.	 Þó	 benda	

niðurstöður	 til	 þess	 að	 það	 þurfi	 að	 kynna	 þjónustu	mun	 betur	 fyrir	 barnafjölskyldum	 og	

veita	áætlunum	þeirra	eftirfylgni	til	að	tryggja	velferð	barna.		

Meirihluti	barnanna	var	ekki	 í	neinum	tómstundum	en	mörg	þeirra	 lýstu	yfir	 löngun	að	

taka	þátt	í	tómstundastarfi.	Þá	var	helsta	hindrunin	að	aðgengi	að	tómstundum	fjármagn	og	

lítil	 eftirfylgni	 foreldra.	 Löngunin	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 tómstundastarfi	 var	 þó	 til	 staðar	 hjá	

börnunum.	 Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 voru	 þá	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	 breskrar	

rannsóknar	 sem	 kannaði	 áhrif	 fátæktar	 á	 líf	 barna	 en	 þar	 kom	 fram	 að	 tómstundaiðkun	

þeirra	sem	lifðu	við	fátækt	var	minni	en	gengur	og	gerist	(Ridge,	2009).	Þá	er	þátttaka	barna	í	

tómstundastarfi	 sögð	hafa	góð	áhrif	 á	þroska	barna,	 líðan	og	velferð	þeirra	ásamt	að	vera	

forvörn	gagnvart	áhættuhegðun	og	 fíknivanda	 (Hudson	og	Kühner,	2016;	Bartko	og	Eccles,	

2003;	Thorlindsson	og	Bernburg,	2006).		

Stefna	 Reykjavíkurborgar	 varðandi	 frístundastarf	 barna	 er	 sú	 að	 börn	 eigi	 að	 geta	

stundað	 tómstundir	 óháð	 stöðu	 þeirra.	 Til	 að	 stuðla	 að	 frístundaþátttöku	 barna	 geta	

barnafjölskyldur	 því	 sótt	 um	 styrk	 í	 formi	 frístundakorts	 (Frístundakort	 -	 reglur	 og	 skilyrði,	
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e.d.).	Ef	frístundastyrkurinn	nær	ekki	að	standa	straum	af	þeim	kostnaði	sem	að	tómstundir	

barna	 hafa	 í	 för	 með	 sér	 geta	 foreldrar	 sem	 eiga	 í	 fjárhagserfiðleikum	 sótt	 um	 sérstaka	

fjárhagsaðstoð.	 Sérstakri	 fjárhagsaðstoð	 er	 ætluð	 útgjöldum	 er	 varða	 þátttöku	 barna	 í	

tómstundastarfi,	frístundaheimili	eða	öðru	sem	tengist	börnum.		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	nauðsynlegt	sé	að	vinna	með	börnum	út	

frá	 barnamiðaðri	 nálgun	 þar	 sem	 að	 viðmælendur	 fundu	 oft	 fyrir	 því	 að	 fara	 á	 mis	 við	

tækifæri	sem	rekja	mátti	til	fjárhagsstöðu	foreldra.	Út	frá	barnamiðaðri	nálgun	hefur	barnið	

jafnmikil	áhrif	og	foreldrar	og	fagaðilar	þegar	unnið	er	að	því	að	greina	vandamál	eða	leitast	

lausna	í	málefnum	er	varða	velferð	barna	(Fern	og	Kristinsdóttir,	2011;	Fern,2014).	Mikilvægt	

er	að	börn	taki	þátt	í	að	skipuleggja	þá	þjónustu	sem	á	að	bæta	aðstæður	þeirra	en	börn	eiga	

auðveldara	með	að	aðlagast	því	sem	þau	hafa	sjálf	tekið	þátt	í	að	skipuleggja	(Lindahl,	2005).	

Aðstæður	foreldra	höfðu	mikil	áhrif	á	börn	sem	bendir	til	þess	að	hlúa	þurfi	að	foreldrum	

svo	 þau	 séu	 hæf	 um	 að	 sinna	 uppeldishlutverki	 sínu.	 Stuðningur	 fjölskyldu,	 vina,	 skóla	 og	

annarra	stofnanna	reyndist	vera	mikilvægur	þáttur	í	velferð	barnanna		og	höfðu	áhrif	á	líðan	

barns.	Til	að	hægt	sé	að	vinna	með	velferð	barna	er	nauðsynlegt	að	líta	til	allra	þeirra	kerfa	

sem	barnið	er	hluti	af	líkt	og	kemur	fram	í	Vistfræðilíkani	Bronfenbrenner	(1994).	

Því	má	velta	því	fyrir	sér	hvers	vegna	fagaðilar	leggja	áherslu	á	að	vernda	börn	sem	búa	

við	 fátækt	 með	 því	 að	 ræða	 ekki	 við	 þau	 um	 aðstæður	 sínar	 þar	 sem	 að	 niðurstöður	

rannsóknarinna	 benda	 til	 þess	 að	 þau	 sé	 hæf	 um	 að	 ræða	 reynslu	 sína	 og	 upplifanir.	 Ein	

meginástæða	 fyrir	 skertri	þátttöku	barna	er	 talin	vera	verndunarhugsjón	 félagsráðgjafa.	Út	

frá	verndarhugsjón	er	börnum	haldið	frá	þátttöku	vegna	þess	að	það	er	talið	að	það	reynist	

börnum	of	þungbært	að	tala	um	erfiða	reynslu	eða	vandamál	(Vis,	Holtan	og	Thomas,	2012).		

Félagsráðgjafar	 og	 aðir	 fagaðilar	 sem	 starfa	 með	 börnum	 sem	 búa	 undir	

fátæktarmörkum	þurfa	 að	 vera	meðvitaðir	 um	 stöðu	barna	 og	 stuðla	 að	 því	 að	 framfylgja	

réttindum	þeirra	til	aukinnar	þátttöku	og	koma	í	veg	fyrir	mismunun	vegna	stöðu	barna	og	

fjölskyldna	þeirra	(UNICEF,	2000).	Það	mætti	því	velta	því	fyrir	sér	hvort	að	stórar	stofnanir	

eins	og	Reykjavíkurborg	gætu	notið	góðs	af	því	að	innleiða	matslista	á	þátttöku	barna	til	að	

tryggja	það	að	fagaðilar	vinni	í	samræmi	við	rétt	barna	til	þátttöku.	Þátttökustigi	Shier	gæti	til	

að	 mynda	 aukið	 gæði	 þjónustu	 gagnvart	 börnum	 búsettum	 í	 Reykjavík.	 Markmið	

þátttökustiga	Shier	er	að	meta	þátttöku	barna	og	aðstoða	stofnanir	og	fagaðila	að	stuðla	að	

einhvers	konar	þátttöku	barna.	
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Út	 frá	 frásögnum	viðmælenda	má	áætla	að	þörf	 sé	á	auknum	stuðningi	 til	 að	hægt	 sé	

tryggja	 velferð	 þeirra,	 framtíðarafkomu	 og	 koma	 í	 veg	 fyrir	 félagslega	 arfleið	 fátæktar	

(Eberharter,	2011).	Þá	má	velta	því	fyrir	sér	hvort	að	þörf	sé	á	að	félagsráðgjafar	séu	að	vinna	

nógu	mikið	með	þarfir	barna	og	tryggja	að	raddir	þeirra	heyrist.	Þó	verður	ekki	tekin	afstaða	

til	þess	 í	þessari	 rannsókn	en	það	gæti	 reynst	gagnlegt	að	 rannsaka	 frekar	notendasamráð	

félagsráðgjafa	með	börnum	

.	
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7 Lokaorð	
Höfundur	 telur	 að	 það	 þurfi	 bregðast	 fjótt	 við	 og	 vinna	 faglega	 gegn	 fátækt	 á	 Íslandi.	

Markvissra	 aðgerða	 er	 þörf	 til	 þess	 að	 rjúfa	 félagslegan	 arf	 og	 tryggja	mannréttindi	 þeirra	

sem	búa	við	 fátækt.	Þá	er	nauðsynlegt	að	þau	börn	 sem	að	 lifa	undir	 fátæktarmörkum	 fái	

tækifæri	til	að	tjá	sig	um	þá	reynslu	sem	þau	búa	að	með	það	að	markmiði	að	bæta	velferð	

barna	og	vinna	gegn	fátækt.	

Það	 vakti	 athygli	 rannsakanda	 hversu	 víðtæk	 áhrif	 fátæktin	 hafði	 á	 börn	 sem	 skapaði	

ójafnræði.	Þá	var	það	einnig	athyglisvert	hversu	mikin	skilning	börn	sýndu	foreldrum	sínum	

sem	 margir	 hverjir	 voru	 atvinnulausir,	 áttu	 við	 andlegt	 eða	 líkamlegt	 heilsuleysi	 eða	

fíknivanda	að	 stríða.	Hógværð	viðmælenda	og	 samhygð	þrátt	 fyrir	 oft	 á	 tíðum	slaka	 stöðu	

sína	 var	 aðdáunarverð.	 Börnin	 áttu	 öll	 auðvelt	 með	 að	 tala	 við	 rannsakanda	 og	 upplifun	

þeirra	var	sú	að	þeim	fannst	vera	hlustað	á	sig.	Það	er	því	mikilvægt	að	styrkja	rödd	barna	en	

það	getur	stuðlað	að	valdeflingu	þeirra	og	aukinni	velferð.		

Þá	kom	það	rannsakanda	á	óvart	hversu	lítil	tómstundaþátttaka	barna	sem	búsett	voru	í	

Reykjavík	var	þrátt	fyrir	frístundastyrk	og	aðra	fjárhagsaðstoð.	Þá	veltir	rannsakandi	fyrir	sér	

hvort	 ástæðan	 fyrir	 því	 sé	 að	 barnasjónarmiði	 sé	 ekki	 beitt	 í	 þjónustu	 við	 fjölskyldur	 eða	

hvort	 það	 vanti	 upp	 á	 eftirfylgni	 út	 frá	 áætlanagerð.	 Það	 er	 trú	 rannsakanda	 að	 þátttaka	

barna	í	tómstundastarfi	myndi	aukast	ef	að	börn	fengu	að	vera	með	í	ráðum	þegar	áætlanir	

eru	lagðar	fram	með	fjölskyldum.	

Það	 er	 mat	 rannsakanda	 að	 úrræði	 séu	 til	 staðar	 hjá	 Reykjavíkurborg	 fyrir	 börn	 og	

fjölskyldur	 sem	 lifa	 undir	 fátæktarmörkum	 en	 skortur	 sé	 á	 upplýsingagjöf	 og	 eftirfylgni	

félagsráðgjafa	 og	 annarra	 fagaðila.	 Með	 aukinni	 vitund	 um	 mikilvægi	 þess	 að	 vinna	 með	

fjölskyldum	 sem	 heild	 er	 það	 trú	 höfundar	 að	 velferð	 barna	 aukist.	 Þá	 telur	 rannsakandi	

einnig	að	Reykjavíkurborg	gæti	bætt	þjónustu	sína	með	því	að	innleiða	matslista	Shier	til	að	

meta	 þátttöku	 barna	 í	 starfi	 með	 félagsráðgjöfum	 og	 öðrum	 fagaðilum.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 það	 að	 börn	 hlífðu	 foreldrum	 sínum	 gagnvart	

fjárhagsútgjöldum	sem	bitnuðu	oft	á	efnislegum	gæðum	barna	og	þátttöku	í	félagslífi	og/eða	

tómstundum.	Það	er	því	mikilvægt	að	félagsráðgjafar	og	aðrir	fagaðilar	gefi	sér	nægan	tíma	
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til	að	hlusta	á	þarfir	og	vonir	barna	til	að	hægt	sé	að	bæta	 líðan	þeirra	og	stuðla	að	auknu	

jafnræði.		

Þá	er	það	einnig	hlutverk	samfélagsins	í	heild	að	stuðla	að	jafnræði	til	að	koma	í	veg	fyrir	

að	börn	búi	við	fátækt.	Mikilvægt	er	að	búa	börnum	það	samfélag	sem	tryggir	velferð	þeirra	

og	 þátttöku	 þrátt	 fyrir	 fjárhagsstöðu,	 heilsuvanda	 eða	 félagslega	 stöðu	 foreldra	 þeirra.	 Þó	

svo	að	áherslan	 sé	á	 að	bæta	 líðan	og	auka	 velferð	þeirra	barna	 sem	 lifa	 við	 fátækt	nýtur	

samfélagið	einnig	góðs	að	því	að	hlúa	að	börnum	þar	sem	að	börn	eru	ekki	einungis	nútíðin	

heldur	 einnig	 framtíðin.	 Það	 er	 því	 von	 rannsakanda	 að	 félagsráðgjafar,	 aðrir	 fagaðilar	 og	

samfélagið	 í	heild	 fari	að	hlúa	vel	að	þeim	börnum	sem	 lifa	við	krefjandi	aðstæður	og	búa	

þeim	betri	skilyrði.		

	

	

	

	

____________________________________	

Soffía	Hjördís	Ólafsdóttir	

.	
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Viðauki	1	–	Kynningarbréf	til	þátttakenda	

	
	

Reykjavík		2017.	

Kynningarbréf:	Fátækt	barna	í	Reykjavík	

Efni:	Ósk	um	þátttöku	

Hver	er	ég/rannsakandinn	og	hver	er	tilgangur	rannsóknarinnar?	

Ég	heiti	Soffía	Hjördís	Ólafsdóttir	og	er	nemandi	við	Félagsráðgjafadeild	Háskóla	Íslands.	Ég	er	

að	safna	gögnum	vegna	rannsóknar	sem	fjallar	um	fátækt	í	Reykjavík.	Markmið	mitt	er	að	taka	

viðtöl	við	börn	sem	hafa	reynslu	af	því	að	búa	við	fátækt	og	spyrja	um	upplifun	þeirra.	Gögnin	

verða	notuð	til	þess	að	varpa	ljósi	á	reynslu	barnanna	sem	búa	við	fátækt	til	þess	meðal	annars	

að	hægt	sé	að	bæta	aðstæður	og	umhverfi	þeirra	á	markvissari	hátt.	Leiðbeinandi	minn	er	

Hervör	Alma	Árnadóttir,	lektor	við	Háskóla	Íslands.	Með	þessu	bréfi	leita	ég	eftir	aðstoð	þinni	og	

langar	að	biðja	um	að	þú	veitir	mér	leyfi	til	þess	setja	mig	í	samband	við	þig	og	að	ég	megi	taka	

við	þig	30-40	mínútna	langt	viðtal	um	reynslu	þína	af	því	að	búa	við	fátækt.		

Hvað	er	rannsóknarviðtal?	

Rannsóknarviðtal	er	viðtal	sem	notað	er	til	að	safna	gögnum	þegar	vinna	á	rannsókn.	Það	þykir	

oft	gott	þegar	verið	er	að	skoða	félagsleg	málefni	að	taka	viðtöl	við	þá	sem	þekkja	málefnið	vel	

og	hafa	reynslu	af	því.	Í	viðtalinu	verður	spurt	um	ákveðna	þætti	sem	tengast	fátækt,	svo	fer	

það	oft	eftir	reynslu	viðmælenda	hvernig	viðtalið	þróast	áfram	því	reynsla	hvers	og	eins	er	

einstök.	Tilgangurinn	er	að	hlusta	á	hvað	viðmælandi	hefur	að	segja	og	spyrja	nánar	út	í	

ákveðna	þætti	sem	koma	upp	í	viðtalinu.	Ég	hef	áhuga	á	þinni	upplifun	og	reynslu	af	fátækt.	Það	

er	því	mikilvægt	að	hafa	í	huga	að	það	eru	engin	rétt	eða	röng	svör	við	spurningum	sem	

viðmælendur	eru	beðnir	að	svara.	

Í	hverju	felst	þátttaka?	

Ég	mun	hljóðrita	(taka	upp)	viðtölin.	Viðtalið	tekur	að	hámarki	40	mínútur.	Í	byrjun	verður	þú	

beðin/n	um	að	svara	nokkrum	spurningum	varðandi	stöðu	þína	t.d.	aldur	og	hvar	þú	býrð	og	svo	

verður	þú	spurð/ur	um	þætti	sem	tengist	reynslu	þinni	af	því	að	alast	upp	við	fátækt.		
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Hvenær	er	viðtalið	áætlað?	

Ég	stefni	að	því	að	taka	viðtalið	í	október.	Ég	mun	setja	mig	í	samband	við	barnið	og	finna	með	

því	tíma	fyrir	viðtalið	og	ákveða	stað	sem	við	munum	hittast	á.		

Hvað	mun	gerast	í	viðtalinu?	

Þegar	við	hittumst	munum	við	byrja	á	því	að	kynna	okkur.	Að	því	loknu	mun	ég	lesa	yfir	

samþykki	með	þér	og	biðja	þig	að	skrifa	undir	samþykki	um	að	þú	viljir	taka	þátt	í	rannsókninni.	

Þú	færð	afrit	af	samþykkinu.	Síðan	mun	ég	lýsa	gangi	viðtalsins	og	þú	færð	tækifæri	til	að	spyrja	

ef	eitthvað	er	óljóst.	Þegar	þú	ert	tilbúin/nn	verður	kveikt	á	upptökutæki	og	viðtalið	byrjar.		

Hvaða	hag	hefur	þátttakan	fyrir	þig?		

Þú	færð	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	rannsóknarverkefni	og	getur	hugsanlega	lært	eitthvað	nýtt	

um	hvernig	rannsóknir	eru	unnar.	Einnig	færð	þú	tækifæri	til	þess	að	tjá	þig	um	málefni	sem	þú	

þekkir	vel	af	eigin	reynslu.	Það	sem	þú	kemur	til	með	að	segja	gæti	verið	mikilvægt	til	þess	að	

bæta	aðstæður	barna	sem	búa	við	fátækt.	

Er	einhver	áhætta	sem	fylgir	þátttökunni?	

Engin	sérstök	áhætta	fylgir	þátttökunni.	Almennt	má	þó	hafa	það	í	huga	að	spurningar	gætu	

valdið	einhverjum	óþægindum	eða	heilabrotum	eftir	á	eða	á	meðan	á	viðtalinu	stendur.	Það	er	

hægt	að	stoppa	viðtalið	hvernær	sem	er	ef	þú	hefur	þörf	fyrir	það	að	einhverjum	ástæðum.	Ef	

þú	færð	bakþanka	eða	langar	að	spyrja	um	eitthvað	eftir	viðtalið	vinsamlegast	hafðu	samband	

við	mig,	Soffíu	Hjördísi,	s.8481535	eða	með	tölvupósti	soffiahjordis@gmail.com.	

Mun	vera	hægt	að	rekja	svör	þátttakanda	til	þeirra?	

Nei,	viðtölin	eru	nafnlaus	og	þess	vandlega	gætt	að	ekki	sé	hægt	að	rekja	svör	til	ákveðinna	

þátttakanda.	Fyllsta	trúnaðar	er	heitið	við	afritun	og	meðhöndlun	upplýsinga/gagna.	
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Get	ég	hætt	við	þátttöku?	

Þó	þú	hafir	samþykkt	þátttöku	þína	getur	þú	dregið	þátttöku	þína	til	baka	án	skýringa	í	allt	að	30	

daga	eftir	að	viðtalið	fór	fram.	Eftir	þann	tíma	verður	vinnsla	rannsóknarinnar	komin	á	það	stig	

að	erfitt	er	að	draga	sig	út	úr	rannsókninni.	Ef	þú	vilt	óska	eftir	því	vinsamlegast	hafðu	þá	

samband	við	mig,	Soffíu	Hjördísi	í	síma:	848-1535	eða	með	tölvupósti	á	netfangið	

soffiahjordis@gmail.com	

Ef	þú	hefur	einhverjar	frekari	spurningar	þá	vinsamlegast	hafðu	Soffíu	Hjördísi	Ólafsdóttur,	

Félagsráðgjafadeild	Háskóla	Íslands.	Netfang:	soffiahjordis@gmail.com.	

Virðingarfyllst,		

___________________________________	

Soffía	Hjördís	Ólafsdóttir,		

MA	nemandi	við	Félagsráðgjafadeild	Háskóla	Íslands.	
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Viðauki	2	–	Upplýst	samþykki	barns	

	 	

Reykjavík 2017. 

 

 

 

Samþykki barns 

 

Ég samþykki að taka þátt í rannsóknarverkefni um fátækt barna. Mér 

hefur verið kynnt í hverju þátttaka mín felst og tilgangur hennar. Mér er 

frjálst að hafna því að svara tilteknum spurningum eða ljúka viðtali ef ég 

kæri mig ekki um að vera í því lengur án þess að þurfa að svara fyrir það 

á nokkurn hátt. Ég hef verið upplýst/ur um að ég geti dregið þátttöku 

mína til baka í allt að 30 daga eftir að viðtalið er tekið.  

Það hefur verið útskýrt fyrir mér að trúnaðar verði gætt og ekki verði 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Öllum persónulegum 

auðkennum verði eytt eða þeim breytt.  

Útskýrt hefur verið fyrir mér að viðtalið sé hljóðritað og afritað. Mér er 

það ljóst hvernig nýta á gögnin og þau verði nýtt í MA 

rannsóknarverkefni sem fjallar um upplifun og reynslu barna af því að 

alast upp við fátækt. 

 

Staður/dagsetning: 

 

__________________________________ 

Nafn þátttakanda 
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Viðauki	3	–	Upplýst	samþykki	foreldris/forsjáraðila	

	 	

Reykjavík 2017. 

 

 

 

Samþykki foreldra/forsjáraðila  

 

 

Ég samþykki að leitað sé til barnsins míns og óskað eftir því að það taki 

þátt í rannsóknarverkefni um fátækt barna. Ég hef verið upplýst/ur um 

rannsóknina og tilgang hennar. Mér hefur verið kynnt í hverju þátttaka 

barnsins felst. Að barninu sé frjálst að hafna því að svara tilteknum 

spurningum eða ljúka viðtalinu ef það kærir sig ekki um að vera í því 

lengur án þess að þurfa að svara fyrir það á nokkurn hátt. Ég hef verið 

upplýst/ur um að barnið geti dregið þátttöku sína til baka í allt að 20 daga 

eftir að viðtalið er tekið. 

Það hefur verið útskýrt fyrir mér að trúnaðar verði gætt og ekki verði 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Öllum persónulegum 

auðkennum verði eytt eða þeim breytt.  

Útskýrt hefur verið fyrir mér að viðtalið sé hljóðritað og afritað. Mér er 

það ljóst hvernig nýta á gögnin og þau verði nýtt í MA 

rannsóknarverkefni sem fjallar um upplifun og reynslu barna af því að 

alast upp við fátækt. 

 

Staður/dagsetning: 

 

___________________________________________________________ 

Undirritun foreldra/forsjáraðila. 

 
	



92	

	 	



93	

Viðauki	4	–	Viðtalsvísir	

	
	

Viðtalsvísir	–	barnafátækt	

Ath.	þessi	viðtalsvísi	er	fyrir	rannsakanda	til	að	hafa	til	hliðsjónar	í	viðtalinu.	Ekki	verður	farið	
kerfisbundið	í	gegnum	hvern	lið	fyrir	sig.		

Bakgrunnur:	

• Hvar	ertu	fædd/ur?	
o Ef	ekki	á	Íslandi	þá:	Veistu	hve	lengi	þú	hefur	búið	á	Íslandi?	Veistu	af	hverju	þú	fluttir	

til	Íslands?	 	 	 	
• Hvað	ertu	gamall/gömul	
• Hvar	í	Reykjavík	áttu	heima?	
• Hversu	lengi	átt	heima	þar?	Reyna	að	fanga	flutninga	og	hvað	áhrif	það	hefur	
• Í	hvernig	húsi	áttu	heima?		
• Hverjir	búa	þar	auk	þín?	Reyna	að	fanga	hvort	fjölskyldan	búi	út	af	fyrir	sig	eða	inn	á	öðrum	
• Hvað	margir	í	herbergi		og	aldursamsetning?	
• Er	baðherbergi	í	íbúðinni?	(mögulegt	að	foreldri	búi	í	herbergi	með	aðgangi	að	baðherbergi	

og	eldhúsi)	
• Er	eldhús	í	íbúðinni?	
• Dvelurðu	stundum	hjá	hinu	foreldrinu?	(ef	á	við)	
• Við	hvað	vinna	foreldrar	þínir?	Mamma/pabbi		

o Ef	um	innflytjendur	er	að	ræða:	Veistu	hvort	foreldrar	þínir	senda	peninga	til	ættingja	
í	upprunalandi?		

• Veistu	hvort	foreldrar	þínir	luku	einhverri	sérstakri	menntun?		
• Áttu	systkini?	Hvað	mörg?	Hvað	eru	þau	gömul?	Hvað	gera	þau	(skóla,	vinnu,	annað)?	

Aðrar	spurningar:	

Biðja	barnið	að	lýsa	heimili	sínu,	t.d.	hver	sefur	hvar?	Hvar	er	borðað?	Er	einhver	staður	þar	sem	
fjölskyldan	getur	átt	huggulega	stund	saman?	

Nota	teikningar.	

Farið	í	gegnum	daginn	

• Nú	er	mánudagsmorgun	og	þú	á	leiðinni	í	skólann	
• Áttu	þitt	eigið	herbergi?	?	
• Hver	vekur	þig	á	morgnana?		
• Færðu	vasapeninga?	

o Hvernig	notar	þú	þá?	Hvað	greiða	foreldrar	þínir	fyrir	þig?	
• Hver	kaupir	fötin	þín?	
• Hvað	borðar	þú?	Ferðu	með	nesti?	(tala	um	matinn,	hver	tekur	til	mat	og	nesti).	Hvað	telur	

barnið	að	gott	sé	að	borða?	
• Hvernig	ferðu	í	skólann?	Er	þú	keyrð/ur	í	skólann,	gengurðu	eða	hjólar?	Ertu	samferða	

einhverjum?	
• Skólinn?	Með	hverjum	“hangir”	þú	í	skólanum?		
• Ferðu	í	ferðir	með	skólanum?	
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• Áttu	bækur	og	skóladót	sem	er	nauðsynlegt	að	eiga?		
• Þegar	skóladagurinn	er	á	enda	hvað	þá?	Hvernig	ferðu	heim?	Ertu	samferða	einhverjum?	

Býður	þú	vinum	heim?	Hvernig	er	heima	hjá	vinunum?	Eru	vinirnir	í	einhverjum	
tómstundum?	Ertu	í	vinnu?	

• Ef	þú	þarft	að	læra	heima,	þarftu	einhverntímann	hjálp?	Hver	hjálpar?	Hvar	lærir	þú?	
• Áttu	tölvu/síma	eða	aðra	slíka	hluti?	Ertu	sátt/ur	við	þá	hluti	sem	þú	átt?	
• Er	sjónvarp	heima	hjá	þér?	
• Hvað	finnst	þér	skemmtilegt	að	gera	þegar	þú	ert	ekki	í	skólanum	(hugamál	og	frístundir)?	
• Ertu	í	íþróttum,	skátunum	o.þ.h?	
• Hvenær	er	kvöldmatur?	Hver	eldar	yfirleitt?	Hvað	er	oftast	í	matinn?	
• Hvenær	ferðu	að	sofa?	

Hver	er	uppáhalds	tími	þinn	yfir	daginn?	

Myndir	þú	vilja	hafa	eitthvað	öðruvísi	og	hvað	þá?	

Farið	í	gegnum	helgi	

• Nú	er	laugardagsmorgun	hvað	gerist	þá?	
• Hvenær	vaknar	þú?	Og	hvað	gerist	svo?	Eru	allir	heima?	Er	einhver	í	vinnu?	
• Hvað	borðar	fjölskyldan?		
• Gerir	fjölskyldan	eitthvað	saman?			
• Hittir	þú	vini	um	helgar?	Hvar	hittirðu	þá	(heima	hjá	þér	eða	öðrum)	Hvernig	er	hjá	vinum	

þínum?	

Hvað	er	uppáhalds	tími	þinn	yfir	daginn?	

Hvernig	er	haldið	uppá	admæli	eða	önnur	tímamót	í	lífi	barns?	

Myndir	þú	vilja	hafa	eitthvað	öðruvísi	og	hvað	þá?	

Aðferð	að	kalla	fram	framtíðina?	

Gott	að	teikna	

Dæmi:	Nú	ert	þú	x	ára.	Eftir	4	ár	verður	þú	x	ára.	Nú	getur	þú	notað	ímyndunaraflið	og	ímynda	þér	
hvernig	væri	líf	þitt	núna,	ímyndar	þér	það	sem	þér	myndi	finnast	gott	líf.		

• Hvernig	myndir	þú	búa?	
• (Væri	húsnæðið	öðruvísi?	eða	annars	staðar?)	
• Í	hvaða	skóla	værir	þú?	
• Hvernig	væru	vinir	þínir?	
• Hvað	væru	foreldrar	þínir	að	gera?	

Að	taka	þátt	í	rannsókn:	

• Hvernig	fannst	þér	að	ræða	um	þetta	við	mig?		
• Finnst	þér	mikilvægt	að	taka	þátt	í	svona	rannsókn	og	tala	um	hvernig	líf	þitt	er?		
• Er	eitthvað	sem	þér	fannst	erfitt	að	ræða	um?		
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• Nú	hef	ég	sagt	þér	hvernig	ég	mun	nota	það	sem	þú	hefur	sagt	mér.	Dettur	þér	í	hug	að	ég	
geti	notað	þetta	á	annan	hátt?	

Einungis	fyrir	flóttabörn:	

Veistu	hvaða	stöðu	þið	fjölskyldan	eruð	með	hér	á	Íslandi?	Eruð	þið	með	íslenskan	ríkisborgararétt?	

Veistu	af	hverju	þið	komuð	til	Íslands?	

Það	tíðkast	hjá	mörgum	innflytjendum	að	senda	peninga	til	ættingja	í	heimalandi	sínu.	Veistu	hvort	
að	foreldrar	þínir	gera	það?		


