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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A prófs í félagsráðgjöf við félagsvísindadeild Háskóla 

Íslands. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort hreyfihamlaðir foreldrar þurfi 

sértækan stuðning í uppeldi barna sinna þegar litið er til tengslamyndunarkenningar 

Bowlby‘s. Til að ná þessu markmiði verður sérstaklega fjallað um 

tengslamyndunarkenningu Bowlby‘s og áhrif hennar á börn. Fjallað verðu um fötlun og 

tvö ríkjandi módel innan fötlunarfræðinar. Litið verður til hlutverks félagsráðgjafa og 

kenninga sem þeir vinna með. Að lokum verður komist að niðurstöðu sem byggir á 

heildarsýn, kenningarlegum grunni svo og námi félagsráðgjafa.  
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1 Inngangur 

1.1 Bakgrunnur 

Áhugi á réttindarabáráttu, fötlunarfræði, tengslamyndun og hlutverki félagsráðgjafa í 

samfélaginu urðu til þess að ég valdi að skoða stuðningsþörf hreyfihamlaðra foreldra 

þegar litið er til tengslamyndunarkenningar Bowlby‘s. Í gegnum nám mitt hef ég öðlast 

víðtæka þekkingu á fötlunarfræði og tengslamyndun. Hefur áhugasvið mitt leitt mig að 

tengslamyndun og þá sérstaklega hvernig ég gæti í starfi stuðlað að forvörnum vegna 

tengslarofs. Hef ég mikinn áhuga á að sjá hvort þörf sé fyrir sérmenntaðan 

félagsráðgjafa sem myndi einbeita sér í að vinna með hreyfihömluðu fólki sem hefur 

eignast eða á von á barni. Ég hef leitast við að afla upplýsinga um þá þjónustu sem er í 

boði fyrir nýbökuð og verðandi hreyfihömluð foreldri umfram þá þjónustu sem almennt 

er veitt. Þar var ekki um auðgan garð að gresja. Þá vöknuðu upp spurningar hvert 

hlutverk félagsráðgjafa er í því ferli og hvernig þeir geta auðveldað fjölskyldum að takast 

á við foreldrahlutverkið. 

1.2 Markmið rannsóknarinnar og spurningar 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara hvort hreyfihamlaðir foreldra þurfi sérstakan 

stuðning til að fyrirbyggja tengslarof ef tekið er til tengslamyndunarkenningar Bowlby‘s. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða stuðningsþörf hjá hreyfihömlum foreldrum. 

Hvernig þarf sá stuðningur að vera, í hvaða formi, hvenær hann þarf að koma til og 

hvaðan. Sett verður fram heildræn sýn frá ýmsum fræðilegum sjónarhornum svo sem 

sjónarhorni félagsráðgjafar, fötlunarfræðinar, sálfræði og líffræði. Hér verður leitast við 

að skoða íslenskar svo og erlendar rannsóknir í bland við opinber gögn.  

1.3 Gildi rannsóknarinnar  

Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á það hvort þörf sé fyrir auknum stuðning hjá 

nýjum hreyfihömluðum foreldrum. Ritgerðin ætti að vera með heildarsýn að leiðarljósi 

og draga saman þekkingu frá hinum ýmsu fagstéttum til að bæta við þekkingu og 

rannsóknir frá öðrum sviðum en félagsráðgjöf. Mikilvægt er að hafa í huga samspil 

fræða líkt og læknisfræði, sálfræði, félagsfræði og lífeðlisfræði á dagleg störf 

félagsráðgjafa. Félagsráðgjafar ættu að vera í góðri stöðu til að koma nýrri þekkingu á 
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framfæri þar sem þeir vinna oft í þverfaglegum teymum, svo sem á sjúkrahúsum, í 

félagsþjónustu og í skólafélagsráðgjöf. 

1.4 Skilgreiningar og hugtök 

1.4.1 Fötlun 

Hér verður fjallað um fötlun út frá félagslega módelinu en ekki því læknisfræðilega. Í 

fræðaheiminum eru þessi módel skilgreind á eftirfarandi hátt. Í læknisfræðilega 

módelinu er fötlun skilgreind sem sem erfiðleikar einstaks einstaklings, þar sem hann er 

háður öðrum í umönnun, lækningu, meðferð eða þjálfun. Í félagslega módelinu er 

hinsvegar litið á fötlun sem hindarnir samfélagsins sem takmarka aðgang fatlaðs fólks að 

því. Félagslega skilgreiningin krefst þess (e. demands) að hindarnirnar (e. barrier) séu 

fjarðlægðar (e. removed) úr samfélaginu. Þær hugmyndir sem segja að skerðing sé galli 

eða afbrigðileiki er ekki viðurkenndar innan félagslega sjónarhornsins. Þess í stað telja 

sérfræðingar þessa sjónarhorns að fötlun sé í raun hluti af mannlegum margbreytileika. 

Félagslega módelið sýnir að vandamálin sem fatlað fólk upplifir eru afleiðingar af 

félagslegri kúgun og útilkokun en ekki persónulegra galla (e. defects). Módelið setur 

siðferðislegar skyldur á samfélagið að fjarðlægja byrgðar sem lagðar hafa verið á fatlað 

fólk og virkja það til þátttöku (Shakespeare, 2005; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Til eru aðrar skilgreingingar og önnur módel í fötlunarfræðinni. Rannveig Traustadóttir 

(2006) bendir á að kenningar Jan Tøssebro hafi verið vinsælar á Norðurlöndunum. Hann 

byggir skilgreiningu sína á félagslega módelinu en gengur lengra en það. Hann telur 

fötlun byggjast að miklu leyti á aðstæðum og sé því afstætt hugtak. Sem dæmi tekur 

hann að sá sem er blindur sé ekki fatlaður þegar hann talar í síma og sá sem er 

heyrnarlaus væri ekki fatlaður ef allir töluðu táknmál. Margir hafa lent í því að 

samfélagið gerir til þeirra kröfur sem þeir ráða illa eða ekki við. Hér má nefna dæmi um 

fólk sem ferðast til erlendra landa og talar ekki tungumál viðkomandi þjóða, þá eru 

tjáningarmöguleikar fólks takmarkaðir. Eru skilaboðin fötlunarfræðinar að það að vera 

fatlaður sé langt frá því að vera persónulegur heimsendir. Fólk sem lifir við líkamlega 

fötlun getur lifað og á að lifa eins venjulegu lífi og því er frekast unnt (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 
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1.4.2 Hreyfihömlun  

Skilgreining á hreyfihömlun samkvæmt orðanna hljóðan, sá sem er hreyfihamlaður á 

erfitt með að hreyfa sig. Þessi skilgreingin of víðtæk, því verður notast við 

skilgreininguna; að hreyfihömlun sé takmörkuð hreyfigeta vegna líkamlegarar fötlunar 

hvort sem er í tauga- eða stoðkerfi (World Health Organization, 2017).  

1.4.3 Tengslamyndun 

Í daglegu tali hefur verið talað um tengslamyndun sem samband milli aðila tengdum 

fjölskylduböndum. Í tengslamyndunarkenningum hefur þetta hugtak sértækari merkinu. 

Þar vísar hugtakið til samband milli foreldris og barns. Ganga 

tengslamyndunarkenningar út á að skilgreina tengsl afkvæmis við foreldri, hjá mönnum 

og dýrum. Hvernig þau eru knúin áfarm af eðlislægum hvötum til að bindast öðrum 

lífverum sem veita barninu öryggi, umönnun og vernd (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Hér 

á eftir verður aðallega gengið út frá tengslamyndunarkenningu John Bowlby‘s. Hann 

taldi að hver og einn einstaklingur hefði innbyggðar eðlishvatir sem orsökuðu ákveðna 

hegðun hjá barni og móður. Hann aftur á móti taldi að utanaðkomandi þættir eins og 

aðskilnaður gæti truflað tengslamyndunina. Er rauði þráðurinn í kenningu hans að ef 

eðlishvötinni er ekki fullnægt orsaki það tengslarof sem hafi áhrif á barnið alla ævina. 

Taldi hann að fólk sem ekki hefur hæfileika til að mynda náin sambönd við aðra, hafi ef 

til vill ekki tengst aðaltengslamyndunaraðila (e. primary caregiver) sínum á eðlilegan 

máta (Bowlby, 1987).  

1.4.4 Stuðningsþörf/þjónustuþörf 

Hér mun vera fjallað um stuðningsþörf sem þann stuðning og þá þjónustu sem fólk með 

fötlun þarf á að halda til að lifa eðlilegu lífi með fullri þátttöku í samfélaginu. 

Stuðningsþörf er mat sem byggir á félagslegu sjónarhorni fötlunar þar sem staða 

einstaklingsins er metin út frá félagslegri stöðu fremur en líffræðilegra annmarka. 

Stuðningsþörf er metin út frá þjónustuþörfum viðkomandi einstaklings yfir vikuna, þá er 

hver klukkutími innan sólarhringsins skoðaður (Tryggvi Sigurðsson og Guðmundur 

Arnkelsson, 2011; Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2010).  
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1.4.5 Foreldrahlutverk - Foreldraskyldur 

Í íslenskri orðabók er foreldri skilgreint sem faðir eða móðir. Ekki finnst í orðabókinni 

skilgreining á foreldrahlutverki. Í ritgerð þessari verður gegnið út frá því að 

foreldrahlutverkið séu þær skyldur sem lagðar eru á foreldra í lögum svo og með 

siðferðislegum gildum samfélagsins. Samkvæmt Barnalögum (nr. 76/2003) ber 

foreldrum að sinna barni sínu, veita því umhyggju, virðingu og vernda það gegn hvers 

kyns ofbeldi. Þá ber þeim ber að sinna fræðslu ala upp iðjusemi og siðgæði og að sjá til 

þess að barn sinni lögmætri skólaskyldu sinni. 

1.4.6 Notandasamráð 

Notendasamráð er aukin tækifæri notenda til að þróa og móta sína eigin þjónustu. 

Notendurnir eru virkir þáttakendur frá uppahfi og komið er á móts við þarfir þeirra og 

óskir. Gegnið er út frá hugmyndafræði um samstarf þar sem þekking bæði notandans og 

þjónustugjafans koma saman til að móta bestu mögulegu þjónustu sem völ er á. Þar 

sem fagþekking þjónustuaðilans getur veitt nánari skilning á þeirri þjónustu sem er til 

staðar hverju sinni og hvar er hægt að nálgast hana. Hinsvegar kemur notandinn með 

þekkingu sem byggist á persónulegum forsendum og reynslu (Warren, 2007; 

Evrópuráðið, 2004). 

1.5 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í þrjá kafla. Í fyrsta kafla var sett fram ritgerðarspurningin svo og farið 

var yfir mikilvægar skilgreiningar. Í öðrum kafla mun fara fram fræðileg umfjöllun um 

efni ritgerðarinnar og í þriðja kafla verður leitast við að svara þeim spurningum sem 

settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar auk þess sem fjallað verður um niðurstöður 

ritgerðarinnar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Aðferðafræði 

Í þessari ritgerð verður notast við Grundaðakenningu svo og fyrirbærafræði úr 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru yfirleitt notaðar 

til að skoða aðstæður þar sem áhersla er lögð á upplifun og skoðanir þeirra sem er verið 

að rannsaka frekar en tölulegar greiningar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja að 

mestu á viðtalsrannsóknum og upplifunarransóknum þar sem töluleg gögn ná ekki 

utanum hugtökin sem er verið að rannsaka. Ein af kenningum eigindlegra 

rannsóknaraðferða er Grunduðkenning (Creswell, 2013), hér var henni beitt. 

Grunduðkenning byggir á þeirri hugmyndafræði að kenningar myndist á kerfisbundinn 

hátt við gagnaöflun, úrlestur og greiningu gagna eftir ákveðnu rannsóknarferli. Ekki er 

lagt upp með fyrirfram ákveðna kenningu heldur er skoðað hvert gögnin leiða. Talið er 

að kenningar sem verða til út frá gögnunum sjálfum eru mun líklegri til að veita 

upplýsingar um það sem raunverulega gerist, gefa innsýn, skapa skilning og veita 

mikilvægar leiðbeiningar um hvernig halda eigi áfram. Felur kenningin í sér að ákveðin 

atburður eða atburðir eru skoðaðir í umhverfislegu samhengi sem leiða af sér tilgátu um 

ákveðið fyrirbæri. Þekking á fyrirbærinu er fengin frá þeim sem móta hana (Creswell, 

2013). Grunduð kenning er mikið notuð í viðtalsrannsóknum þar sem tilgátan kemur í 

ljós þegar farið er yfir þau gögn sem hafa safnast að loknum viðtölum (Esterberg, 2002) 

en einnig hægt að beita í gagnarannsókn líkt og þessar þar sem greinar og fyrri 

rannsóknir leiddu af sér tilgátu sem reynt var að setja fram.  

 Fyrirbærafræði er kerfisbundin tilraun til að íhuga og lýsa merkingarbærri 

reynslu manneskjunnar. Fyrirbærafræðin fæst fremur við mannvísindi en náttúruvísindi 

og leitast við að skilja hvað það þýðir að vera sjálftúlkandi mannvera (e. selfinterpreting 

being) í veröldinni. Túlkandi fyrirbærafræði er ákveðin aðferð við að túlka og skilja það 

sem skiptir manneskjuna máli og til að túlka mannlega hegðun. Þessi rannsóknaraðferð 

leitast við skilja hversdagslegar athafnir með því að athuga frásagnir af því 

hversdagslega og með því að athuga athafnir daglegs lífs í merkingarbæru samhengi 

(Creswell, 2013).  
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2.1.1 Aðferðafræðileg og siðfræðileg álitamál 

Þegar einstaklingar eða samfélag eru rannsakað þarf að hafa í huga að ýmis konar 

siðfræðileg álitamál geta komið upp. Sérstaklega þar sem rannsakandinn er í raun og 

veru rannsóknarverkfærið og er ekki hlutlaus. Hann leggur áherslu á eðlislæga dýpt 

mannsins og getu hans til að skapa og hafa áhrif á eigin upplifun og reynslu (Newman, 

2014). Þá leggja rannsakendur eigindlegra rannsókna áherslu á þá hugmyndafræði að 

sannleikurinn er ekki einfaldur heldur samansettur úr mörgum attum raunveruleiknas. 

Því er eigindleg rannsóknarðaferð einkar hentug þegar rannsaka á líðan fólks, þar sem 

hún getur dýpkað skiling á ákveðnum hópi fólks með tilgang rannsóknarinnar í huga. Í 

eigindlegri rannsóknaraðferð er ekki leitast eftir einum sannleika heldur hefur 

rannsakandinn það að leiðarljósi að skoða þann sannleika sem viðmælandi leggur í 

upplifanir sínar, þar af leiðandi er verið að skoða marga sannleika. Niðurstöðurnar hafa 

ekkert alhæfingagildi þar sem þær endurspegla aðstæður og viðhorf viðmælenda á því 

tímabili sem rannsóknin er framkvæmd (Newman, 2014). 

Hér getur til dæmis komið upp sú staða að lesa megi úr ritgerðinni að takmarka eigi 

ákvörðunarrétt fatlaðs fólks til að eignast börn. Það er alls ekki ætlun eða hugsun 

höfundarins. Hins vegar er það ætlun höfundarins að varpa ljósi á fjölmargar hindranir 

sem hreyfihamlaðir einstaklingar geta orðið fyrir í ákvörðunartöku um barneignir, á 

meðgöngu svo og í foreldrahlutverkinu.  

2.2 Aðbúnaður og lífskjör hreyfihamlaðs fólks á Íslandi frá fyrstu tíð til okkar 
tíma  

Fötlun hefur fylgt mannkyninu frá örhófi alda. Heimilir eru til frá því um 1500 fyrir Krist 

um flogaveiki og þroskaskerðingar. Þá tíðkaðist það hjá Spartverjum í Grikklandi að láta 

eftirlitsmann frá ríkinu meta hvort kornabörn væru heilbrigð eða ekki. Ef útlit var fyrir 

því að barnið væri fatlað var því kastað fyrir björg (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Hér á 

landi greina bæði íslensku þjóðsögurnar svo og Íslendingarbók Ara Fróða frá útburði 

barna. Í lögum sem Úlfljótur kom með frá Noregi og flutti á Alþingi voru kaflar þar sem 

gert var skylt að bera út vansköpuð börn. Í lögum sem eignuð eru Noregskonungnum 

Ólafi helga frá 1020, úr svokölluðum kristinrétti Gulaþingslaga, kemur fram að börn sem 

fæðast með ákveðinn vanskapnað skuli skíra en svo borin út og látin deyja. Voru þessi 

lög í gildi til ca. 1122-1133 (Brynja Björnsdóttir, 2009). Þá þarf að hafa í huga að 
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mannréttindarhugtakið kemur ekki fram á sjónarsviðið fyrr en á 17. /18. öld, með 

skrifum John Locke heimspekings. En hann setur fram þá hugmyndafræði að mönnum 

sé samkvæmt náttúrulegu eðli ásköpuð viss réttindi og frelsi sem valdhafar mættu aldrei 

skerða. Þetta væru réttindi sem byggðu á siðferði og væri óháð lagasetningu einstakra 

ríkja. Því mætti ekkert ríki, eða ríkisstjórn brjóta gegn þessum rétti (Björg Thorarensen, 

2008).  

Heimildir eru um einhverskonar félags eða samfélagsþjónustu á Íslandi, eru til frá 

því 12. öld (Guðný B. Eydal og Halldór S. Guðmundsson, 2012). Þrátt fyrir það eru fáar 

heimildir til um hreyfihamlaða einstaklinga og sérstök úrræði fyrir þá annað en að koma 

þeim fyrir sem sveitaómögum. Almennt hefur verið talað um fatlað fólk og aldraða í 

sama orðinu (Þingskjal 1061, 1991-1992). Allt frá ómagabálki Grágásar til dagsins í dag 

hafa verið landslög í gildi sem stuðla að því að einstaklingar sem ekki geta séð um sig 

sjálfir fái aðstoð til að lifa. Var framfærsluskyldan fyrst og fremst á fjölskyldum eða 

ættinni til að byrja með. Framfærsluskyldan hefur síðan færst til ríkis og sveitarfélag og 

tekið á sig allt aðra mynd. Árið 1096 voru svokölluð Tíundarlög sett fram, en í þeim voru 

hreppum, gert skylt að sinna ákveðnum skyldum. Í ómagabálki Grágásar kemur fram 

skylda á hreppana til að sinna einstaklingum sem ekki gátu lagt rækt við 

framfærsluskyldur sínar. Þá var algengt að þeir sem ekki gátu séð um sig sjálfir og þurftu 

að leita til sveita væru settir niður hjá bændum eftir ákveðnum reglum, þar sem þeim 

var séð fyrir nauðþurftum (Guðný B. Eydal og Halldór S. Guðmundsson, 2012). Líkt og 

samfélagði, hafa reglur um samfélagslega aðstoð tekið stakkaskiptum frá tímum 

Grágásar. Í upphafi seinustu aldar voru enn í gildi lög og ýmis lagaákvæði sem skertu 

réttarstöðu og frjálsræði þeirra sem höfðu þegið fátækraframfærslu frá sveit. Á 19. 

öldinni breytist samfélag Íslendinga úr hreinu bændarsamfélagi yfir í myndun 

þéttbýliskjarna við sjávarsíðuna. Mikill fólksflótti var til Vesturheims og miklar breytingar 

urðu á atvinnuháttum Íslendinga. Í byrjun 20. Aldarinnar byggðist samfélagsþjónustan 

upp á fátæktarreglugerðinni frá 1834. Á fyrstu fjórum áratugum 20 aldarinnar urðu smá 

saman breytingar til batnaðar fyrir þenna hóp. Ómagar og aðrir þeir sem höfðu þegið 

fátæktarframfærslu öðluðust lítilsháttar mannréttindi (Guðný B. Eydal og Halldór S. 

Guðmundsson, 2012; Sveinn H. Ragnarsson, 2000). 

Árið 1935 samþykkti alþingi lög þar sem komið var á framfærsluskyldu 

sveitarfélaganna. Þar sem veita skyldi öllum þeim sem meðal annars, vegna vanheilsu 
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gátu ekki aflað sér tekna sjálfir. Þar var kveðið á um framfærsluskyldu fjölskyldunnar svo 

sem hjóna, barna og foreldra. Var það tekið fram að framfærsluskylda sveitarfélaganna 

væri ekki til staðar svo lengi sem foreldrar ættu börn á lífi sem gætu séð fyrir þeim. Þessi 

lög voru endurskoðuð 1947 (Guðný B. Eydal og Halldór S. Guðmundsson, 2012).  

Með Reykjavíkurborg í broddi fylkingar var samræmt og sameinað í eina stofnun hjá 

borginni í stjórn félagsmálaráðs. Var þetta gert 1967. Fylgdu önnur sveitarfélög fljótlega 

fordæmi Reykjavíkurborgar og fengu það í gegn að breyta lögum til að geta sameinað 

félagsmál undir einn hatt (Sveinn H. Ragnarsson, 2000). Frá 1967 til 1991 var þrætt um 

endurskoðun á framfærslulögunum og setningu heildarlöggjafar á sviði félagsþjónustu. 

Árið 1992 voru sett í fyrsta skipti heildarlög um málefni fatlaðs fólks. Var markmið 

laganna að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og 

skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Varð þar stakkaskipting í hugmyndafræði á 

bakvið lögin. Lögin áttu að stuðla að fjárhagslegu öryggi íbúa á grundvelli samhjálpar. 

Leitast var við að öll meðferð mála myndi hvetja einstaklinga til sjálfsábyrgðar og 

sjálfshjápar með sjálfsákvöðrunarrétti þeirra að leiðarljósi (Sveinn H. Ragnarsson, 2000). 

Rekja má þessar lagabreytingar til breyttra viðhorfa samfélagsins svo og alþjóðlegra 

mannréttindarsáttmála sem Ísland gerist aðili að. Þrátt fyrir að ekki hafi verið búið að 

lögfesta þá hérlendis þegar nýju lögin voru sett, var horft til þessa sáttmála við 

lagasetninguna. Hér er í megin dráttum átt við Samning Sameinuðuþjóðanna frá 16 

desember 1966 um borgarleg og stjórnmálaleg réttindi svo og sáttmála 

Sameinuðuþjóðanna um félagsleg og menningarleg réttindi (Eydal & Guðmundsson, 

2012). Björg Thorarensen er lögfræðingur sem hefur skrifað mikið um stjórnarskránna 

Íslands. Hún bendir á það í bók sinni, Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2008) að 

viðhorfsbreytingar í samfélaginu hafi ekki haft áhrif þegar kom að endurskoðun 

stjórnarskrárinnar 1995. Hafði hugmyndafræðin sem kom með Samningi 

Sameinuðuþjóðanna ekki notið hljómgruns hjá löggjafarvaldinu. En hún telur ákvæði 

stjórnarskrárinnar hafa verið úrelt áður en þau voru sett. Því til stuðnings segir hún að 

þau voru stuttorð og áherslurnar ekki átt við í nútímasamfélagi. Er hún að vitna til þess 

að Mannréttindarsáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi í heild sinni árið á undan. Má 

ætla að það hafi haft áhrif á lagasetningu sérlaga á þessu tímabili svo sem laga um 

málefni fatlaðs fólks frá 1992 nr. 59. En lögunum hefur verið breytt tuttugu og einu 

sinni. Bera þau merki þess að reynt hefur verið að fara aðlaga þau að þjóðarréttarlegum 
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skuldbindingum Íslands. En betur má ef duga skal, í dag hafa Sameinuðu Þjóðirnar gert 

með sér samning um málefni fatlaðs fólks. Ísland er bundið af þjóðarrétti af 

samningnum þar sem þeir undirrituðu hann 30. Mars 2007. Ísland hefur enn ekki lögfest 

samninginn, sem inniheldur rík mannréttindarákvæði fyrir fatlað fólk. Lögin um málefni 

fatlaðs fólks nr. 59 frá 1992, haf tekið að einhverju marki með af þessum samningi.  

2.2.1 Hangsmunafélög 

Ekki er hægt að fara yfir söguna án þess að renna yfir helstu hagsmunarsamtök 

hreyfihamlaðra. Hér verður aðeins farið yfir þau félög sem hafa lagt aðaláherslu á 

hreyfihamlaða einstaklinga en ekki andlega fatlað fólk. Því verður hér nefnd 

Styrktarfélag Lamaðra og fatlaðra, Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra og 

Öryrkjabandalagið. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra var stofnað þann 2. Mars 1952 

Hafði félagið það að markmiði að veita fötluðu fólki, þá aðalega börnum, þann stuðning 

sem félagið hafði tök á. Markmið félagsins var að stuðla að aukinni endurhæfingu, orku, 

staðhæfni og velferð þessa hóps (Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, án dags.). Þann 4 

Júní 1959 var Sjálfsbjörg, stofnað. Markmið félagsins er að stuðla að jafnrétti, tryggja 

aðgang að menntun, atvinnu og húsnæði á jafnræðis- og jafnréttis grunni. Auk þess að 

gera umhverfið aðgengilegt hreyfihömluðum (Anna Ólafsdóttir Björnsson, 2009). 5. maí, 

1961 var Öryrkabandalag Íslands stofnað. Öryrkjabandalagið er hagsmuna- og 

mannréttindarsamtök fatlaðs fólks. Þar hefur átt sér stað mikið og merkileg 

mannréttindarbarátta í gegnum árin. Hlutverk bandalagsins er að koma fram fyrir hönd 

fatlaðs fólks. Að vera í forsvari fyrir mannréttindarbaráttu og hverskonar 

hagsmunarbaráttu sem viðkemur þessum hópi fólks, horft sem er í fjölmiðlum, varðandi 

lagarsetningu og álitsgerð, framkvæmdum löggjafar eða dómsmálum sem snerta rétt 

fatlaðs fólks. Þá er markmiðbandalagsins að stuðla að samfélagslegum jöfnuðu, berjast 

gegn óréttlæti þar sem allir einstaklingar, óháðir líkamlegu og andlegu atgervi, njóti 

lífskjara og jafnra möguleika til sjálfstæðs lífs og samfélagsþátttöku. Öryrkjabandalagið 

eru regnhlífasamtök og inna þess eru 41 aðildarfélög, þar með talið Sjálfsbjörg 

(Öryrkjabandalag Íslands, án dags.). 

2.2.2 Frá ríki til sveitarfélaganna, opinber þjónusta fyrir fatlaða á Íslandi.  

Þann 17. desember 2010 samþykkti Alþingi, með breytingu á lögum, að flytja málefni 

fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga frá og með 1. Janúar 2011. Breytingin fólskt í því að 



18 

sveitarfélögin sjá um og bera ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk. Í lögum nr. 59/1992, um 

málefni fatlaðs fólks er lagt upp með að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sjá til þess að 

tryggja sambærileg þeim sambærileg lífkjör og aðra samfélagsþegna. Alþingi samþykkti 

einnig í júní 2012 Þingsályktun um framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks til 

ársins 2014 (Þingskjal 1496, 2011-2012). Meginmarkmið framkvæmdaráætluninnar svo 

og í málaflokki fatlaðs fólks er að stuðla að því að íslensk samfélag beri virðingu fyrir 

fjölbreytileika og viðurkenni mannlegan margbreytileika svo sem fólk með fötlun. Annað 

markmið áætluninnar var að stuðla að stuðningi við fatlaða foreldra. Af þessu má leiða 

vilji Alþingis sé að gert sér ráð fyrir stuðningi við hreyfihamlaða foreldra, en það þarf að 

útfæra það betur í lögum. Var sérstaklega tekið fram að tryggja þyrfti stuðning fyrir 

fatlaða foreldra með skólaverkefni. Gert er ráð fyrir í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks að veita skuli fötluðu fólki viðeigandi hjálp til að uppfylla 

foreldraskyldur sínar. Í þingsályktuninni frá er fjallað um að allir skólar á Íslandi verið 

aðgengilegir öllu fötuðu fólki, hvort heldur er nemendum eða foreldrum þeirra. Það einn 

af frumþáttum þess að foreldrar geti sinnt foreldraskyldum sínum að þeir hafi aðgang af 

skólanum, kennurum og geti tekið þátt í skóla-, félags og tómstundarstarfi barna sinna. 

Samkvæmt Samningi Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins sem lögfestur var hér á 

landi þann 2. nóvember 1992, er eitt af réttindum barnsins að þekkja foreldra sína og 

njóta umönnunar þeirra. Fer þetta saman með aðgerðaráætluninni þar sem á að sjá til 

þess að fatlað fólk fái stuðning til sjálfstæðis og lífsgæða sem stuðla að því að þeir fá 

notið sín sem gullgildir þegnar samfélagsins á foresendum eigin getu og styrkleika. Þó 

ekki sé búið að lögfesta samningi Sameinuðuþjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hérlendis 

er Ísland búið að staðfesta hann á alþjóðavísu og er skuldbundið að honum að 

alþjóðarétti. Endurspegla lög um málefni fatlaðs fólks að vissu leyti samningi 

Sameinuðuþjóðanna um réttindi fatlaðs fólks samningi Sameinuðuþjóðanna um réttindi 

barnsins svo og önnur mannréttindarákvæði annarra laga.  

Greina má mjög sterka samsvörun með aðgerðaráætluninni og samningi 

Sameinuðuþjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Byggja bæði samningurinn og 

aðgerðaráætlunin á því að stuðla að auknum lífsgæðum og sjálfstæðara lífs fólks með 

fötlun. Markmið beggja er að aðgerðir stjórnvalda stuðli að sem mestum jöfnuði í 

samfélaginu og þar með einnig jöfnuði fyrir fatlað fólk. Að hindranir, huglægar og 

efnislegar, sem standa í vegi fyrir sjálfstæðu lífi fatlaðs fólks verði hrundið í burtu. Að 
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það séu ekki teknar ákvarðanir sem hafa áhrif á líf fatlaðra einstaklinga öðru vísi en með 

fullri þátttöku þeirra eða aðildarfélögum þeirra. Annað af megin markmiðum 

aðgerðaráætluninnar er að breyta samfélagslegri sýn á fötlun. Að sama skapi átti að 

auka þekkingu og skilning heilbrigðisisstarfsfólks á málefnum fatlaðs fólks. Er þetta 

lykilatriði ef litið er til rannsóknar Mary Grimley Mason og Lindu Long-Bellil (2012) þar 

sem fatlaðar mæður töluðu um hversu lítinn skilning og þekkingu heilbrigðisstéttir 

höfðu á fötlun þeirra og vilja til að verða mæður. Í samningi Sameinuðuþjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, er fjallað um upplýsingaskyldu ríkisins við fatlað fólk þegar kemur 

að fræðslu um getnað og fjölskylduáætlanir. Þar er tekið fram að gerðar séu 

nauðsynlegar ráðstafanir svo fatlað fólk geti nýtt sér þennan rétt. Þá er í sáttmála 

Sameinuðuþjóðanna um réttindi barnsins talað um að tryggja skuli að foreldrar og barn 

skulu ekki vera skilin frá hvort öðru gegn vilja þeirra, nema í algjörum undantekninum 

þegar það er nauðsynlegt þegar hagsmunum barnsins er ógnað. Er hægt að áfrýja slíkri 

ákvörðun til dómstóla. Er þetta einnig tekið fram í samningi Sameinuðuþjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, þar sem áréttað er að fatlað fólk eigi rétt á að verða ekki fyrir 

mismunun þegar kemur að hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki eða samböndum. 

Að allir þeir sem hafa ná tilskyldum aldri hafi rétt á að stofna fjölskyldu og ganga í 

hjónaband. Að fatlaðir fólk hafi rétt á að taka ákvörðun um hversu mörg börn þeir eiga 

og tekið fyrir að frjósemi fatlaðra einstaklinga sé skert frekar en annarra.  

Innan annara laga er þó enn heimild til að senda fólk í ófrjósemisaðgerðir ef 

sjúkdómur dregur alvarlega úr getu einstaklingsins til að ala upp og annast börn. Ef ætla 

má að barn viðkomandi eigi á hættu að verða vanskapað eða fá alvarlegan sjúkdóm, 

vegna erfða. Þá einnig „ef fæðing og forsjá barna yrði of mikið álag fyrir hana/hann með 

hliðsjón af lífskjörum fjölskyldunnar og af öðrum ástæðum“ (Lög um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, 25/1975). 

Þessi lagagrein gengur þvert á við sáttmála Sameinuðuþjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Má ætla að þarna sé opinn gluggi til að koma í veg fyrir að fatlaðir einstaklingar 

geti eignast börn. Eru söguleg dæmi hérlendis þess efnis að konur voru sendar í 

ófrjósmeisaðgerðir gegn vilja þeirra eða vitundar jafnvel áður en þær náðu 18 ára aldri 

(Guðrún Valgerður Stefánsdóttir, 2012).  
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2.3 Fötlun  

Fötlun er regnhlífarhugtak yfir stöðu og aðstæður einstaklings (World Health 

Organization, 2017). Staða tveggja fatlaðra einstaklinga getur verið mjög ólík og getur 

fötlun þeirra falið í sér mismunandi þjónustuþörf og skilgreiningar (Lög um málefni 

fatlaðs fólks, nr. 59/1992). Fjallað er um réttindi og skyldur fatlaðra einstaklinga í lögum 

um málefni fatlaðs fólks (nr. 59/1992). Hægt er að skilgreina fötlun út frá ýmsum 

módelum. Með breyttum áherslum í samfélaginu og aukinni víðsýni í heiminum og 

baráttu fatlaðs fólks og aðstandenda þess hafa skilgreinginar og réttindi fatlaðs fólks 

aukist til muna. Félagslega módelið hefur gegnt lykilhlutverki í frelsun fatlaðs fólks með 

að skilgreina hvað eru félagslegu hindranir og að þær skuli fjarðlægðar (Shakespeare, 

2005). Alþjóðasamningar eins og Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, mannréttindarsáttmálar Sameinuðuþjóðanna og mannréttindarsáttmáli Evrópu 

hafa unnið stórt skerf í réttindarbaráttu fatlaðs fólks (Mason & Long-Bellil, 2012). Þar 

sem hver og einn einstaklingur er sérstakur og samskonar fötlun lýsir sér ólíkt á milli 

tveggja einstaklinga þarf ávalt að hafa í huga að um stóran hóp mismunandi einstaklinga 

er að ræða, þegar talað er um fatlað fólk. Hefur fötlunarfræði fengið byr undir báða 

vægi innan fræðiheimsins hér á landi eftir að kennsla í fötlunarfræðum hófst innan 

Háskóla Íslands og sett var á stofn rannsóknarsetur í fötlunarfræðum árið 2006 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Rannsóknasetri í fötlunarfræðum, 2014).  

Í þessari ritgerð verður einungis litið til hreyfihamlaða foreldra. Verður því lögð 

áhersla á þann hóp sem hefur ekki fengið viðurkenningu í fræðasamfélaginu sem hæfir 

til þess að verða foreldrar (Olsen & Clarke, 2003). Árið 2017 var sett fram og samþykkt 

þingsáliktunartillaga um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir 

árin 2017–2021. Var ein sú stefna að „Íslenskt samfélag byggist á virðingu fyrir 

fjölbreytileika og viðurkenningu á fötluðu fólki sem hluta af mannlegum 

margbreytileika“ (Þingskjal 1000, 2016-2017).  

2.3.1 Foreldraskyldur/ Foreldrahlutverk 

Í Barnalögum (nr. 76/2003) má finna kafla um foreldraskyldur, þar eru lagðar línur fyrir 

því að foreldrum beri að hugsa um börn sín svo þau svelti ekki, þau hafi húsaskjól og fái 

að alast upp með reisn. Að þeim sé ekki misboðið, þau beytt ofbeldi eða vanrækt á 
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neinn hátt. Þá felst það í skyldum foreldra að hafa vit fyrir börnum sínum og vera 

lögformlegt fyrirsvar barnsis (Barnalög, nr. 76/2003).  

Foreldrahlutverkið er hugtak sem tekur samfélagsbreytingum og hefur breyst með 

árnum. Samfélagði er ekki eins og það var fyrir 100 árum. Með breyttu samfélagi koma 

nýjar og breyttar áherslur á fjölskylduna (Sigrún Júlíusdóttir , 2001). Það að skilgreina 

foreldrahlutverk en ekki móðurhlutverk eða föðurhlutverk er frekar nýtt fyrirbæri. Þessi 

þróun á sér rætur í Rauðsokkahreyfingunni 1970 og vitundarvakningunni sem kom með 

henni hefur hlutverk kynjanna breytst í uppeldi barna sinna almennt. Markmið 

hreyfingarinnar var að koma á jafnræði milli kynjanna innan heimilis, á 

vinnumarkaðinum og í samfélaginu í heild. Um og upp úr 1980 til 1990 var aukning í að 

konur færu út á vinnumarkaðinn svo og sótti frekar nám en áður. Á sama tíma hófu 

karlmenn að axla aukna ábyrgð innan heimilisins en þó ekki jafnt á við konur (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2003). Með þeirri þróun að konur fóru út á vinnumarkaðinn líkt og karlar, 

með aukinni tækniþróun sem auðveldaði heimilisstörfin og að feður fóru að taka aukinn 

þátt í verkefnum innan heimilisins svo og barna uppeldi, var farið að tala um 

foreldrahlutverk en ekki móður- og/eða föðurhlutverk (Phoenix & Woollett, 1991). 

Þegar upp er staðið virðast feður og mæður hafa svipuð áhrif á börn sín. Hlýja, umhyggja 

og nálægð foreldra er í beinu hlutfalli við jákvæðan þroska og persónuleika barna þeirra, 

hvort sem er um að ræða móður eða föður. Ef samskipti barns og foreldris eru náin og 

hlý eru auknar líkur á að þau séu tíðari (Pleck, 2010).  

Sigrún Júlíusardóttir skrifaði bók, Fjölskyldur við aldarhvörf (2001), þar sem hún 

fjallar um fjölskylduna, hlutverk innan hennar, breytingar á samfélagsgerð og áhrifum 

þess á fjölskylduna. Bókin er uppspretta fróðleiks um fjölskyldur, foreldra og hlutverk 

þeirra. Það vekur það athygli þegar bókin er lesin að ekki er gert ráð fyrir að foreldri sé 

fatlað. Á einum stað í bókinni er rætt um fötlun og er það einungis í tengslum við ráðgjöf 

ef annað foreldrið verður fyrir óvæntri fötlun.  

Í sáttmála Sameinuðuþjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um fjölskylduna. 

Að það þurfi að uppræta fordóma og mismunun gagnvart fötluðu fólki þegar kemur að 

fjölskyldu og foreldrahlutverki. Þá er gert ráð fyrir að foreldrar fái aðstoð til að uppfylla 

foreldrahlutverk og skyldur sínar (Hanna Björg Sigurðardóttir, Helga Baldvins-og 

Bjargardóttir, og Rannveig Traustadóttir, 2009; Velferðarráðuneyti Íslands, 2009). 
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2.4 Fyrri rannsókn á hreyfihömluðum foreldrum.  

Til eru tvær stórar erlendar eigindlegar rannsóknir á upplifun fatlaðra foreldra á 

foreldrahlutverkinu. Annars vegar rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunm og unnin af 

Mary Grimley Manson og Lindu Long-Bellil (2012). Hins vegar er bresk rannsókn unnin af 

Richard Olsen og Harriet Clarke (2003). Báðar þessar rannsóknir horfa frekar til 

hreyfihamlaða foreldra frekar en andlega fatlaðra eða seinfærra foreldra. Bandaríska 

rannsóknin einblíndi á fatlaðar mæður, sú breska skoðaði fjölskyldur þar sem annað eða 

báðir foreldrar voru fatlaðir. Niðurstöður þessara rannsókna sýndu skýrt að það var 

aukin stuðningsþörf hjá hreyfihömluðum einstaklingum á meðgöngunni svo og eftir að 

börnin fæddust. Þörfin var mismikil og misjöfn eftir einstaklingum.  

Í rannsókn á upplifun hreyfihamlaðra mæðra á móðurlutverkinu, gerðu Mary 

Grimley Mason og Linda Long-Bellil (2012) ýmsar fróðlegar uppgötvanir. Þær 

framkvæmdu viðtalsrannsókn og tóku viðtöl við 25 konur á aldrinum 30 – 75 ára. Þær 

ákváðu að birta rannsóknina einnig í bókarformi og gáfu út bókina, Taking Care, Lessons 

from Mothers with disabilities (2012). Er bókinni ætlað að miðla þekkingu þessara 

kvenna áfram til annarra fatlaðra mæðra, lækna, ljósmæðra og félagsráðgjafa. Eitt 

meginþema rannsóknarinnar, voru fordómar sem hreyfihamlaðir konur, sem huga að 

barneignum, urðu fyrir. Í viðtölum við konurnar kom fram að fáir heilbrigðisstarfsmenn 

eða sérfræðingar svo sem félagsráðgjafar hafi samglaðst með þeim þegar þær tóku 

ákvörðunina um að eignast barn. Ekki skipti máli hvort þær eignuðust barnið sjálfar eða 

ættleiddu. Algengt var að þær fengu spurningarnar um hvernig þær gætu séð um barn, 

þegar þær þyrftu sjálfar aðstoð með athafnir daglegs lífs. Konurnar settu út á félagslega 

kerfið í Bandaríkjunum sem væri ferkantað og illa sniðið af óvanalegum aðstæðum að 

þeirra mati. Fannst flestum þeirra erfitt að ekki skyldu vera námskeið fyrir fatlaða 

foreldra/mæður til að takast á við foreldrahlutverkið. Höfðu þær einnig áhyggjur af því 

að barnaverndarkerfið myndi hafa þær undir smásjá einungis vegna fötlunar þeirra og 

að þær fengju ekki sama svigrúm til mistaka eins og ófatlaðar mæður (Mason & Long-

Bellil, 2012). 

Rannsókn Masons og Long-Bellil skiptist upp í sex kafla, þar er rakinn ferlinn að baki 

barneigninni, hvernig fæðingin gekk og hvernig lífið heldur áfram eftir barneignina. 

Bókin er skrifuð með það í huga að hver sem er getur lesið hana. Hún er þó fræðileg og 

er að finna í henni aragrúu af upplýsingum, reynslusögum og fræðilegri þekkingu sem 
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vert er að skoða. Þrátt fyrir að bókinni sé beint að núverandi eða verðandi mæðrum, eru 

góðir puntkar í henni sem beinast sérstaklega að sérfræðingum svo sem læknum og 

félagsráðgjöfum. Eftir umfjöllunina um hvert og eitt tímabil kemur sérstakur kafli sem 

beint er til sérfræðinga um hvaða stuðningur hafi verið góður og hvað hefði verið gott 

að vita á því tímabili. Fyrst er fjallað um undirbúning og meðgöngu. Var brýnt 

sérstaklega fyrir félagsráðgjöfum að vera opnir þegar einstaklingur með hreyfihömlun 

kemur og ræðir um barneignir hvort sem það er fyrir eða eftir getnað. Þá er 

félagsráðgjöfum sérstaklega bent á að koma fram við fjölskylduna og sérstaklega 

móðurina af varkárni. Að kynna fyrir henni, þar sem aðaláhersla rannsóknarinnar er á 

móðurina, hvaða hagnýtar lausnir séu til. Koma til hennar á meðan hún er á spítalanum, 

athuga hvort hún þarfnist hagnýtrar ráðgjafar eða undirbúnings til að taka barnið heim. 

Þá skiptir einnig miklu máli að viðurkenna sértæka erfiðleika fatlaðra mæðra eftir 

fæðingu, hvort sem er líkamlega eða andlega. Sérstaklega ef móðurinni finnst hún þurfa 

„gera þetta allt sjálfri“. Töluðu nokkrar mæður um það í rannsókninni, hversu miklu máli 

það skipti að undirbúa heimilið svo og byggja upp eða undirbúa stuðningsnet áður en 

þær færu heim. Þegar kom að því að sinna barninu og þá sérstaklega fyrir þær mæður 

sem fengu aðstoð við athafnir daglegs lífs (ADL), þá töluðu mæðurnar um mikilvægi þess 

að ekki væri gripið fram fyrir hendurnar á þeim þegar kom að umönnun barnsins. Það 

var einróma niðurstaða þessara kvenna að utanaðkomandi aðilar ættu ekki að gera ráð 

fyrir að hreyfihömluð móðir, sem þarfnast aðstoðar við athafnir daglegs lífs, geti ekki 

sinnt ummönnun barn síns. Var það eitt af meginþemum bókarinnar hversu hugvitsamar 

þessar mæður voru. Þær fundu leiðir til að yfirstíga hindranir vegna hreyfihamlana 

sinnar í ummönnun barnanna, hvort sem það var að sauma franskann rennilás á fötin í 

stað smellna eða láta útbúa stillanleg skiptiborð sem hentuðu hjólastólum (Mason & 

Long-Bellil, 2012).  

Í þessari rannsókn kom það fram að hreyfihamlaðar mæður vildu fá aðsoð þegar 

kom að barninu, barnauppeldi og umhverfi þess. Aðstoð með að uppfylla 

móðurhlutverkið með því að framvæma þau verkefni sem henni var fært að gera og fá 

aðstoð með það sem hún gat ekki framkvæmt sjálf. Var því beint til sérfræðinga svo sem 

félagsráðgjafa að þeir þyrftu að hafa það hugfast að nota orðræðu sem tengdist 

„móðurhlutverkinu“ en ekki „fötluninni“ í samskiptum við hreyfihamlaðar mæður. Þá 

fannst þáttakendum rannsóknarinnar skipta máli að fá upplýsingar um þau hjálpartæki 



24 

sem væru í boði og hvernig þau gætu nýst hverjum og einum. Einnig kom fram að 

mæðurnar vildu fá upplýsingar um þau úrræði sem félagsþjónustan svo og barnavernd 

biðu upp á. Hafa skal hugfast að rannsóknin var gerð í Bandaríkjunum. Var því beint til 

félagsráðgjafa og annarra sérfræðinga að það skiptir máli að viðurkenna að fatlaðar 

mæður hafa sérstaka hæfileika svo sem hugvitssemi, aðlögunarhæfni, sköpun og 

ákveðni (þrautseigju). Kom það fram í bókinni að það skiptir máli að viðurkenna kosti 

þess að eiga fatlaða móður. Því barnið lærir að vera ábyrgara fyrir sjálfu sér, barnið 

verður næmari fyrir þörfum annarra einstaklinga sem eru stimplaðir (e. stigmatized) og 

barnið verður umburðarlyndari fyrir fjölbreytni. Þá ber að hafa það í huga að 

almenningur og jafnvel nágrannar geta verið fáfróðir og smeykir við getu fatlaðrar 

móður í móðurhlutverkinu. Er það hlutverk sérfræðinga, svo sem félagsráðgjafa, að 

aðstoða móðurinna til að sætta þessi tengsl og uppákomur sem þessu getur fylgt. Sagði 

ein móðirin að hún hvatti fatlaðar konur til að verða mæður, svo lengi sem þær væru 

undirbúnar, líkamlega, andlega, fjárhagslega og hagkvæmislega (e. practically). 

Hreyfihamlaðar mæður verða stundum svekktar og pirraðar yfir verkefnunum sem þær 

geta ekki framkvæmt. En allar konurnar sem talað var við í rannsókninni, töldu að þær 

höfðu bætt upp fyrir takmarkanir sínar og meira en það í móðurhlutverkinu (Mason & 

Long-Bellil, 2012).  

Richard Olsen og Harriet Clarke (2003) gerðu rannsókn þar sem þau sendu út 

spurningarlista og tóku svo viðtöl við svarendurna seinna. Þar af leiðandi náðu þau til 

stórs hóps fólks. Þau tala um að fatlaðir foreldra séu ósýnilegir í almennum stefnum 

þegar kemur að stuðningi fyrir foreldra og fjölskyldur. Var það von þeirra að gera 

hreyfihamlaða foreldra sýnilegri með að leggja áherslu á þá í þessari rannsókn. Reyndu 

þau að sýna fram á að hreyfihamlaðir foreldrar hafa jöfn tækifæri á við ófatlaða foreldra 

í að eignast og ala upp börn. Þau komast að líkri niðurstöðu og bandarísku 

fræðimennirnir að hindarnirnar voru fjölmargar en foreldrarnir höfðu ótrúlega 

aðlögunarhæfni og gátu í flestum tilvikum sinnt börnum sínum. Í þessari rannsókn var 

lögð meiri áhersla á að skoða hvað þyrfti til, svo hreyfihamlaða foreldrar stæðu jafnfætis 

ófötluðum. Var það helsta niðurstaða rannsóknarinnar að það þyrfti að styrkja 

foreldrana fjárhagslega, með húsnæði sem hentaði allri fjölskyldunni og auknu 

upplýsingaflæði. Þá kom mjög sterklega fram að það þyrfti að gefa þessum foreldrum 

tækifæri til að fá hvíld frá umönnun barna sinna, ferðast um sem fjölskylda og takast á 
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við hin ýmsu daglegu vandamál sem geta komið upp. Þá skipti gott aðgengi að 

opinberum svo og einkareknum stofnunum miklu máli. Þó segja þau að helsta hindrunin 

sem fatlað fólk verður fyrir séu að þau þurfi „sérstaka“ hjálp sem ófatlaðir þurfi ekki og 

kerfið sé ekki alltaf tilbúið, eða undirbúið undir að veita þá hjálp.  
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2.5 Kenningar 

2.5.1 Tengslamyndun 

Í kringum 1960 þróaði, breskur geðlæknir, John Bowlby og setti fram kenningu sína um 

tengslamyndun barna og foreldra eða aðalumönnunaraðila (e. primary caregiver) þeirra. 

Inge Bretherton er fræðimaður sem mikið hefur unnið að rannsóknum innan 

hugmyndafræði tengslamyndunarkenningarinnar og eftir hana hafa birst margar greinar 

um skrif Bowlby’s og þróun á tengslamyndunarkenningu hans. Samkvæmt Bretherton 

(1992) heldur Bowlby því fram að öll börn fæðist með innbyggðar eðlishvatir er hann 

nefnir motivation systems sem leggja grunn að hegðun þeirra: 

Tengslamyndunarkerfið (e. attachment system), sem fer í gang við streitu, aðskilnað, 

þreytu, veikindi, og hræðslu er barnið upplifir, leiðir til þess að það sækir öryggi til 

móðurinnar (e. primary caregiver) 

Könnunarkerfið (e. exploratory system), sem hvetur barnið til að skoða hinn 

áþreifanlega heim í kringum það og fullnægir forvitni þess og þörf fyrir að ná tökum á 

því sem er því ókunnugt. Þetta kerfi fer í gang þegar slokknar á því fyrrnefnda. 

Félagslega kerfið (e. affiliative behavioural system), sem hvetur barnið til að hafa 

samskipti við aðra og einkennist af brosi, því að nálgast aðra og leika. Í þessum fasa 

slokknar að mestu á tengslamyndunarkerfinu. 

Hræðslu/varfærniskerfið (e. fear/weariness system), sem hvetur barnið til að berjast 

eða flýja þegar það horfist í augu við hættur. Þetta orsakar það að barnið fylgist með 

umhverfi sínu með tilliti til hættu eða ógnunar og er vakið til aðgerða þegar þess þarf 

með (Bretherton, 1992). 

Bowlby taldi að innbyggðu eðlishvatirnar orsökuðu ákveðna hegðun bæði hjá 

barninu og móðurinni en utanaðkomandi þættir eins og aðskilnaður gætu truflað 

tengslamyndunina. Ef eðlishvötinni væri ekki fullnægt þá orsakaði það sjúkleika eða 

persónuleikabreytingar sem fylgdi einstaklingnum alla ævi. Hann taldi að fólk sem ekki 

hefur hæfileika til að mynda náið samband við aðra hafi ef til vill ekki tengst foreldri 

(primary caregiver) á eðlilegan máta (Bowlby, 1987). Megin niðurstaða Bowlbys var sú 

að til að vaxa úr grasi sem andlega heilbrigðir einstaklingar, verða ung börn að upplifa 

hlý, náin og samfelld samskipti við móður eða staðgengil hennar, þar sem bæði móðir 

og barn upplifa fullnægju og ánægju. Hann lagði einnig áherslu á að stuðningur 
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umhverfisins, fjárhagslegir og heilsufarslegir þættir hefðu áhrif á hversu vel samband 

móður og barns þróaðist. Ef tengslamyndunin væri ófullnægjandi gæti það haft slæm og 

varanleg áhrif á vitsmuna-, félags- og siðgæðisþroska barnsins (Bowlby, 1987).  

 

Mynd 1 - Tengslakenning Bowlbys myndrænt sett fram (Schore, 2001). 

Bowlby leggur áherslu á að aðaltengslamyndunaraðilinn (e. primary caregiver) geti 

verið af hvoru kyni sem er og sé ekki bundinn við móðurina. Sýnt þykir að barnið getur 

myndað tengsl við fleiri aðila í umhverfinu og má þar nefna ömmur, afa, aðra ættingja, 

systkin eða umönnunaraðila eins og dagmæður eða leikskólakennarar (Bowlby, 1987). 

Svo virðist sem tengslamyndunaraðilum sé raðað upp í píramída eftir mikilvægi þeirra 

frá sjónarhólli barnsins. Barnið getur notið samvista og fundið fyrir öryggi frá þeim 

öllum, en þegar eitthvað bjátar á, svo sem kvíði, sársauki eða veikindi, sýnir það skýrlega 

hver er því mikilvægastur (Ainsworth, 1979). Það hefur þó komið í ljós í rannsóknum á 

upptökuheimilum, að eftir því sem umönnunaraðilar barns á fyrstu tveimur árum þess 

eru fleiri, og þar af leiðandi náin tengsl við einn ákveðinn einstakling ólíkleg, því erfiðara 

virðist fyrir barnið seinna meir í lífi sínu, að tengjast öðrum náið (Boris, Aoki, & Zeanah, 

1999).  

Mary Ainsworth þróaði áfram tengslamyndunarkenningu Bolwbys með 

rannsóknaraðferð til að staðfesta og lýsa nána hvernig barnið tengis 

aðaltengslamyndunar aðila sínum. Hún rannsakaði samskipti móður við barnið með 

tilraunum (Bretherton, 1992). Tilraunin fór þannig fram að 18 mánaða gömul börn voru 

skilin eftir í herbergi með ókunnugum og eftir stutta stund voru þau sameinuð foreldri 

sínu á ný. Þessi rannsóknaraðferð er þekkt undir nafninu ókunnar aðstæður (e. strange 
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situation). Í kjölfar rannsókna sinna setti Mary fram tilgátu um þrjár megin 

birtingamyndir eða tegundir tenglsla. Hún bar kennsl á þrjár eftirfarandi 

birtingarmyndir: mótmælastig er þegar barnið grætur, öskrar og reynir að finna móðir 

sína. Örvæntingastig er þegar barnið verður afskiptalaust og sýnir engar tilfinningar. 

Aðskilnaðarstig er þegar barnið virðist missa áhuga á foreldrinu sem vantar í herbergið 

og byrjar aftur að leika sér (Beckett & Taylor, 2010). Ainsworth og hennar 

samstarfsmenn skiptu rannsókn sinni í átta þrep, hvert þrep varði í um þrjár mínútur. Að 

lokum greindu þau hegðun barnsins og komust að því að þrennskonar tengls gætu verið 

um að ræða (Beckett & Taylor, 2010; Bretherton, 1992). 

Barnið er kvíðið og fjarlægt. Barnið hunsar foreldrið og sýnir litlar sem engar 

áhyggjur þegar foreldrið fer og heldur því áfram að leika sér. Þegar foreldrið kemur aftur 

í herbergið þá hunsar barnið það og jafnvel forðast. Barninu líkar illa við að vera skilið 

eftir eitt en það getur jafnframt leitað sér huggunar hjá ókunnugum (Bretherton, 1992).  

Barnið sýnir örugg tengsl. Þegar foreldrið er inn í herberginu leikur barnið sér en 

sýnir áhyggjur þegar foreldrið fer og dregur úr leiknum sínum. Barnið grætur þegar 

foreldrið er ekki til staðar en getur að hluta til verið huggað af ókunnugum, auðvelt er 

að hugga barnið þegar foreldrið kemur aftur og það heldur áfram að leika sér 

(Bretherton, 1992).  

Barnið er kvíðið og sýnir ónæmni. Barnið er efins og vill ekki skoða herbergið eins 

mikið og börn af gerðinni A og B gerðu. Barnið verður mjög órólegt þegar foreldri fer og 

streitist á móti huggun hjá ókunnugum. Þegar foreldrið kemur aftur vill barnið strax 

huggun frá foreldrinu en er jafnframt reitt út í foreldrið og streitist á móti (Bretherton, 

1992). 

Mjög yfirgripsmikil þekking hefur skapast í tengslum við hugmyndafræði 

tengslamyndunarkenningarinnar og ógrynni rannsókna verið gerðar innan hennar, þar 

sem leitað hefur verið að því hvað gæti haft áhrif á tengslamyndunina, hvort spá megi 

fyrir um hversu vel tekst til, og hvort hafa megi áhrif á gang mála. Flestar hafa þessar 

rannsóknir verið gerðar með tengslamyndun mæðra og barna í huga en á tíunda áratug 

síðustu aldar fóru fræðimenn í auknum mæli að rannsaka tengslamyndun feðra og 

barna. Rannsóknir innan hugmyndafræði tengslamyndunarkenningarinnar hafa sýnt að 

næmni foreldra á hegðan barna sinna, er lítill til meðalstór þáttur í 
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tengslamyndunaröryggi barna og foreldra (Ljzendoorn & Wolff, 1997). Ýmsir þættir hafa 

fundist sem sýnt þykir að hafi áhrif á tengslamyndunina en enn hefur ekki tekist að skýra 

nema að litlum hluta hvað hefur áhrif á hana, eða um 30% samkvæmt tveimur 

safngreiningum (e. meta-analysis) (Fox, Kimmerly, & Schafer, 1991; Ljzendoorn & Wolff, 

1997). 

Þættir í sálarlífi, hegðun og umhverfi fólks geta haft flókin og margslungin innbyrðis 

áhrif hver á annan. Í geðsálarfræði hefur tengslamyndunarkenningin haft töluverð áhrif 

á þróunarsálarfæði með tilliti til geðrænna sjúkdóma. Má þar helst nefna fjölskyldur þar 

sem meðlimir þjást af þunglyndi, fjölskyldur þar sem börnum er misþyrmt, fjölskyldur 

með lítinn félagslegan stuðning og börn með hegðunarvandamál (Bretherton, 1992). 

Fjöldi rannsókna hafa sýnt að börn með örugga tengslamyndun eru fylgnari sér, 

sjálfsöruggari, samvinnuþýðari, áhugasamari, jákvæðari, forvitnari, hafa meira sjálfsálit 

og eru sjálfstæðari (e. ego-resiliency) en önnur börn (Sroufe, 1986). Rannsóknir hafa 

þróast í áttina að því að skoða tengsl á fullorðinsárum, ekki síst með tilliti til sambands í 

hjónabandi. Rannsókn þeirra Steel, Steel og Fonagy (1996) sýndi að 

tengslamyndunaröryggi eða -óöryggi flyttist milli kynslóða innan sömu fjölskyldunnar, 

einkum móðurmegin, og að tengslamyndunaróöryggi getur þar með orðið að 

fjölskyldudraug. 

Samkvæmt tengslamyndunarkenningunni er barn sem býr við góð tengsl, öruggt og 

skoðar heiminn í kringum sig af öryggi. Það hættir sér frá foreldrum sínum í leik og 

könnun, fer í hæfilega fjarlægð, er öruggt með að foreldrarnir eru enn á sínum stað og 

svara kalli. Aftur á móti óöruggt barn sem býr við slæm tengsl er mjög hænt foreldrum 

sínum og hættir sér ekki langt í burtu því það treystir ekki umhverfi sínu. Bowlby telur 

þetta athæfi vera ein helstu merki um tengsl, öryggi og óöryggi. Stress barnsins eða 

einstaklingsins telur hann vera sjálfsögð viðbrögð við því umhverfi sem það elst upp í. Ef 

kalli barnsins er ekki svarað og þarfir þess ekki uppfylltar þá valdi það stressi sem hafi 

óneitanlega áhrif á það og geti haft allt lífið. Afkoma barnsins er háð því að 

aðaltengslamyndunaraðilinn annist það vel (Bowlby, 1988; Bretherton, 1992).  

Rannsóknir innan hugmyndafræði tengslamyndunar sem gerðar hafa verið benda til 

þess að stærstum hluta virðist sem svipaðir þættir stjórni tengslamyndun feðra við börn 

sín og stjórna tengslamyndun mæðranna við börnin. Þar má helst nefna næmni fyrir 
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merkjum sem barnið gefur frá sér og gefa til kynna hverjar þarfir þess eru. Einnig hefur 

sjálfsöryggi í foreldrahlutverkinu og jákvæð afstaða til ungabarnsins, stuðningur 

umhverfis, samvera með barninu, það að herma eftir svipbrigðum barnsins, tala við það, 

leika við það og hvetja til afreka ásamt líkamlegri ástúð, jákvæð áhrif á 

tengslamyndunina (Cox, Owen, Henderson, & Margand, 1992; Fox, Kimmerly, & Schafer, 

1991; Ljzendoorn & Wolff, 1997). Rannsóknir hafa nú einnig beinst að því að skoða 

tengslamyndun unglinga við foreldra sína, tengslamyndun fólks við aldraða foreldra og 

tengslamyndun milli maka, með tilliti til tengslamyndunar við foreldra í æsku 

(Bretherton, 1992). 

 

Mynd 2 - Til að efla tengslamyndun þarf foreldri að geta haldið augnsambandi og samsvarað 
líkams- og radd tjáningu barnsins, í samhæfingu til að tjá mannlega vitund og tilfinningar 
(Schore, 2001). 

2.5.2 Nútímavæðing tengslamyndunar kenningarinnarinnar 

Kenningar Bowlby‘s og Ainsworth hafa smá saman öðlast fylgi meðal fræðimanna í 

félagslegum fræðum. Um aldarmótin voru gerðar lífeðlisfræðilegar rannsóknir. Teknar 

voru sneiðmyndir af heila, heilalínurit og röntgenmyndir sem og gerðar mælingar á 

hormónum barna á fyrstu tveimur æviárunum. Breytingarnar studdu 

tengslamyndunarkenningu Bowlby‘s og rannsóknir Ainsworth um að þroski gerist á 

ákveðnum tímum, í ákveðnum skrefum eða stökkum þegar ákveðin hormóna- og 

vaxtarferli í heila fara í gang. Á þessum tilteknu tímamótum verða breytingar á heilanum 

sem gerir honum kleyft við ákveðin áreiti í umhverfinu að vaxa, mynda tengsl milli 
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taugagripla á ákveðnum stöðum í heilanum, á ákveðnum tíma. Síðan lokast fyrir þessa 

vaxtarmöguleika. Ekki er hægt að leiðrétta það þaðan í frá. Auk þess er þá lagður 

grunnur að næsta þroskaferli sem getur verið brenglað eða óstarhæft ef fyrra ferli hefur 

ekki náð fram að ganga (Schore, 2001). Þarna voru færðar sönnur á með 

lifeðlisfræðilegum hætti, hvernig þessi þroski á sér stað með myndun gripla milli 

taugafruma, sérstaklega í gagnaugaheila á ákveðnum tímum þegar þær þroskaleiðir 

opnast, líkt og þegar kviknar á kynþroska, opnast gluggar fyrir ákveðinn þroska í 

tilfinningum og samskiptum milli einstaklings, náinna einstaklinga og samfélags (Schore, 

2001; Bowlby, 1987). 

Þessir fræðimenn komust að því að mesti vöxtur heilans eftir fæðingu á sér stað 

fyrstu tvö árin. Heilafrumur vaxa á mismunandi hraða og með mismunandi hætti. Þær 

eru á ákveðnum tímum móttækilegar til tiltekins þroska svo lokast varanlega fyrir 

þennan möguleika. Ef hann hefur ekki verið nýttur á meðan hormóna og 

taugaumhverfið hafði möguleika á þroskanum, þá lokast á hann og er þaðan í frá ekki 

mögulegur. Einnig komust þeir að því, að þessir vaxtarmöguleikar héldust í hendur við 

þroskaferilinn sem Bowlby setti fram í sínum tengslamyndunarkenningum. Oft á tímum 

er erfitt er að koma vísindalegri þekkingu til skila, ekki síst þar sem undirstöðu hennar 

hefur lengst af verið hafnað af viðurkendum raunvísindalegum vísindaaðferðum 

(empirical sience methods) líkt og líf-, efna, eðlis- og læknisfræðilegum 

vísindaaðferðum. Félagsvísindi hafa átt erfitt uppdráttar meðal raunvísindanna og þrátt 

fyrir hálfrar aldar uppsöfnunar á þekkingu og þekkingarþróun innan hugmyndafræði 

tengslamyndunarkenningarinnar, hefur sú þekking ekki náð viðurkenningu né verulegrar 

fóstfestu í heimi raunvísindastétta eða ráðamanna. En með staðfestingu viðurkenndrar 

aðferðarfræði raunvísindanna, svo sem taugalífeðlisfræðinnar og innkyrtlalífeðlisfræði 

hefur tekist að færa óyggjandi sannanir fyrir tengslamyndunarkenningu Bowlby‘s og 

félaga. Uppgötvanir raunvísindamanna hafa orðið til þess að læknasamfélagið og aðra 

heilbrigðisstéttir eru móttækilegri fyrir kenningum Bowlby‘s (Schore, 2001). Því má ætla 

að mikilla breytinga sé í vændum.  

Nú þegar hafa Íslendingar sett á laggirnar stuðning innan heilbrigðiskerfisins byggða 

á þessum sannindum. Stuðningskerfi hefur verið sett á laggirnar innan geðsviðs LSH á 

Hvíta bandinu til að styðja við foreldra sem eru í neyslu og þá sem eiga við geðrænar 

truflanir að stríða, geðhvarfasýki, þunglyndi, eftirfæðingaþunglyndi o.s.frv., fyrst og 
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fremst til að stuðla að tengslamyndun barns og foreldris barninu til framdráttar. Einnig 

skrifaði Sæunn Kjartansdóttir bókina; Árin sem enginn man (2009). Byggir bókin að 

mörgu leyti á tengslamyndunarkenningar Bowlby‘s. Ekkert hefur sérstaklega verið 

hugað að þessum málum í tengslum við hreyfihamlaða einstaklinga eða áhættuþáttum 

fyrir tengslamyndunarröskun milli hreyfihamlaðra foreldra og barna þeirra. Einnig 

hvernig mætt styðja við foreldra og börn í þessum kringumstæðum.  

2.5.3 Kerfiskenning 

Um miðja 20. öldina setti Ludwig von Bertalanffy fram kerfiskenninguna (e. general 

system theory). Byggir kenningin á því að einstaklingurinn sé hluti af ýmsum kerfum. Að 

öll þessi kerfi hefðu eitthvað sameiginlegt og til þess að skilja einstaklinginn þyrfti að 

skoða hann með umhverfið eða kerfin í huga. Kerfiskenningin er ein grundvallarkenning 

félagsráðgjafa síðan á áttunda áratugnum, þar sem þeir hafa það leiðarljós að skoða 

einstaklinginn í umhverfi sínu og skoða áhrifavalda eins og stofnanir, samfélagið, 

fjölskylduna og aðra þá hópa sem geta haft áhrif á einstaklinginn (Beckett & Taylor, 

2010). Byggir kerfiskenningin á að umhverfinu sé skipt upp í þrjú mismunandi svið, 

míkró (e. micro), mesó (e. mezzo) og makró (e. macro). Þegar einstaklingurinn er 

skoðaður út frá líffræðilegu, sálfræðilegu og félagsþegu samspili er það kallað míkró. 

Mesókerfið (e. mezzo-system) er þegar einstaklingurinn er skoðaður með áhrif 

fjölskyldunnar, vinnufélaganna eða annara félagslegra hópa. Að lokum er talað um 

makrókerfið (e. macro-system) þegar áhrif stærri þátta eru skoðaðir, svo sem 

menningarlegir, samfélaglegir þættir eða áhrif stofnanna á einstaklinginn (Beckett & 

Taylor, 2010). Helstu einkenni kerfiskenningarinnar eru að hún leggur áherslu á 

heildarsýn, þar sem samhengi milli félagslegra þátta, samskipta kynslóðanna svo og 

samfélagsins eru skoðaðir heildrænt. Verður því að hafa hana í huga þegar meta á 

þjónustuþörf hreyfihamlaðra foreldra. Skoða hvaða stuðningsnet er til staðar, hvar þarf 

að styrkja messókerfi foreldranna og hvað makrókerfið tekur við.  

2.5.4 Vistfræðilíkan Bronfenbrenner‘s 

Vistfærðilíkan Bronfenbrenner‘s byggir á kerfiskenningunni. Líkanið er sett fram 1979. 

Hann líkti líkaninu við rúsneskar ömmur (e. babushka) sem raðast hver ofan í aðra. Hann 

notast við micro, messó og makró. Hann hinsvegar endurskilgreinir þessi hugtök að vissu 

leyti og bætir við kenningu um stofnanakerfi (e. exosystem) og tímakerfi (e. 
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chronosystem). Hann skilgreinir útivistkerfi sem inniheldur umhverfisþætti sem hafa 

veruleg áhrif á þróun barns, jafnvel þó að barnið taki ekki beinlínis þátt í þeim. Til dæmis 

hverfið sem barnið býr í, fjölmiðlar og fjölskylduvinir. Tímakerfið samanstendur af 

umhverfisviðburðum og umbreytingum sem eiga sér stað í lífi barnsins, þar með talin 

félagslegar sögulegar atburði (Beckett & Taylor, 2010). Vistfræðilíkan Bronfenbrenners 

býður upp á leiðir til að skilja tengingar einstaklingsins við umhverfið og hvernig 

einstaklingar finna sig þar. Hvernig menning og gildi samfélagsins hafa áhrif á 

einstaklinginn. Samtengingar og umbreytingar á milli mismunandi kerfa líkansins eru 

jafn mikilvægar og hvað gerist í hverju kerfi fyrir sig, þegar kemur að breytingum á 

hlutverki einstaklingsins (Beckett & Taylor, 2010).  

 

Mynd 3 – Vistfræðilíkan Bronfenbrenner‘s (Santrock, 2007). 

Ef marka má vistfræðilíkan Bronfenbrenner‘s hafa utanaðkomandi áhrifaþættir áhrif 

á misbresti í barnauppeldi. Þessir misbrestir geta meðal annars falist í líkamlegu, 

tilfinningalegu eða sálrænu ofbeldi. Þá getur misbrestir í uppeldi einnig verið vegna 

ýmiskonar vanrækslu (Beckett & Taylor, 2010). Samkvæmt líkaninu verða misbrestir í 

uppeldinu þegar áhættuþættir eru fleiri en verndandi þættir. En líkanið gerir ráð fyrir að 

á öllum 5 meginsviðunum séu verndandi þættir og áhættuþættir í misbresti í uppeldi 

barna (Beckett & Taylor, 2010). Hefur þetta bein áhrif á það hvernig félagsráðgjafar sjá 
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einstaklinginn. Þeir skoða hann út frá öllum þeim þáttum sem hafa áhrif á hann. Því er 

mikilvægt að hafa í huga þau samfélagslegu og félagslegu áhrif þess að alast upp hjá 

hreyfihömluðu foreldri. Ýmsar takmarkanir geta verið hjá þessum hópi. Til að auka líkur 

á að barn alist upp með fleiri vendarþætti en áhættuþætti þarf mögulega að styrkja eitt 

kerfið meira en annað með það í huga að eitt kerfið getur vegið upp á móti öðru 

samkvæmt vistfræðilíkaninu. 

2.6 Stuðningsúrræði og starf félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafi á Íslandi er einstaklingur sem hefur gengin í gegnum 5 ára háskólanám til 

að sérhæfa sig í þekkingu á félagslega kerfinu, viðtalstækni, þjónustuþörfum og sálrænni 

uppbyggingu einstaklingsins. Í náminu er farið í gegnum lög sem snúa að starfi 

félagsráðgjafa. Félagsráðgjafar vinna oft með fólki sem þarfnast aðstoðar eftir 

einhverskonar áföll, vegna erfiðleika eða neyðar. Í stafi sínu vinna Félagsráðgjafar út frá 

heildarsýn sem og hinum ýmsu fræðilegu kenningum, niðurstöðum rannsókna svo og 

reynslu í starfi (Gunnar Þór Gunnarsson, 2015; Félagsráðgjafafélag Íslands, án dags.). 

Leiða má því líkur að því að félagsráðgjafar séu vel búnir undir að sinna félagslegri 

þjónustu, hvort sem er innan félagslega kerfisins, inn á sjúkrastofnunum eða skólum. 

Félagsráðgjafar eru bundnir af siðareglum sínum í starfi svo og utan þess 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, án dags.). Fram kemur í siðareglum þeirra að þeim beri að 

stunda símenntun og því ættu því að vera hæfir til að meta stöðu einstaklingsins út frá 

félagslegri og menningarlegri stöðu hans. Hlutverk félagsráðgjafa eru margþætt, þeir eru 

í nánu samstarfi við hinar ýmsu starfstéttir og þjónustustofnanir. Ein af frumskyldum 

félagsráðgjafa er að upplýsingaskilda. Það að geta frætt skjólstæðing sinn um réttindi og 

skyldur sem á honum hvíla hverju sinni. Þá er félagsráðgjöfum gert skylt í siðareglunum 

um að halda utanum hagsmuni skjólstæðinga sinna. Um leið og félagsráðgjafi skal virða 

friðhelgi einkalífs og sjálfsákvörðunarrétt, er það starf hans að kafa ofan í dýpstu og 

erfiðustu einkamál skjólstæðinga sinna. Þar sem traust og trúnaður er undirstaða þess 

að félagsráðgjafi fái allar þær upplýsingar sem hann þarf á að halda, var sett í siðareglur 

félagsins ákvæði um trúnaðarskyldu félagsráðgjafa (Félagsráðgjafafélag Íslands, án 

dags.). 

Félagsráðgjafar vinna mikið í þverfaglegri teymisvinnu sem gætu leitt til þess að gera 

þá víðsýnni í starfi en ella. Það er kostur þegar verið er að vinna með einstaklingum, 
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hvort sem er fötluðum eða ófötluðum. Á nám svo og starf félagsráðgjafa að ýta undir að 

þeir skilji aðstæður viðmælenda sinna. Auk þess sem þeir ættu að vera vel undir búnir til 

að bera virðingu fyrir einstaklingum óháð aðstæðum og mögulegum skerðingum þeirra. 

Aðstæður geta oft verið flóknar, það að reyna skilja hvaða álag er á foreldra, börn og 

aðra ættingja í stuðningsnetinu. Að þekkja til hlestu meðferðar- og þjónustuúrræða sem 

eru í boði á hverjum tíma fyrir sig er grundvöllur góðs félagsráðgjafa 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, án dags.; Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og 

Sigríður M. Játvarðardóttir, 2006). Eitt helsta verksvið félagsráðgjafa er félagsþjónusta 

sveitarfélaganna. Þar eru hin ýmsu úrræði sem einstaklingum standa til boða innan 

þeirra laga sem sveitarfélögin vinna eftir. Er þjónustan einsleit og oft ekki einstaklings 

miðuð (Hanna Björg Sigurðardóttir, Helga Baldvins-og Bjargardóttir, og Rannveig 

Traustadóttir, 2009). Ekki er alltaf tekið tillit til aðstöðu fólks þegar þjónustan er sett á, 

henni ekki fylgt vel eftir og þjónustan er ekki alltaf í samráði við það sem neytandinn 

finnst hann þurfa á að halda. Er þjónustan byggð upp á sjónarmiðum 

félagsþjónustunnar, þar sem halda verður kostnaði í lágmarki og fólk vinnur á fyrirfram 

ákveðnum tímum, eða vaktakerfi. Getur þetta reynst notendunum erfitt fyrirkomulag. 

Þetta fyrirkomulag getur haft haftrandi áhrif á einstaklinginn, takmarkað lífsánægju hans 

og lífsgleði. Gert viðkomandi erfitt fyrir að stunda nám eða vinnu (Beckett & Taylor, 

2010).  

2.6.1 Notendasamráð og Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Norðurlöndin eru í auknum mæli að taka upp þjónustur sem byggja á notendasamráði. 

Þar sem komið er á móts við þarfir og óskir notenda en ekki alfarið gengið út frá þörfum, 

sjónarmiði og reglum stofnananna sem veita þjónustuna. Með notendasamráði er 

notendanum gefið aukið tækifæri til að taka þátt í að skilgreina þjónustuþörf sína svo og 

hvenær, hvernig og hvaða þjónustu hann þarf. Gengið er út frá þeirri að samstarf þar 

sem þekking notandans er metin til jafns við faglega þekkingu þess sem þjónustuna 

veitir. Þannig fáis ú besta þjónusta sem völ er á. Fagaðilinn getur haft fagþekkingu og 

skilning á því hvaða þjónusta er í boði. Einnig hvar og hvernig hægt sé að nálgast hana. 

Þekkingin sem kemur frá notendanum byggir fyrst og fremst á persónulegum forsendum 

og reynslu. Sú þekking er grundvöllur fyrir að notandinn fái þjónustu sem henti honum 

(Warren, 2007).  
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Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) hefur á undanförnum árum rutt sér til rúms 

á Íslandi með hliðsjón af reynslu fyrst og fremst frá Bretlandi og skandinavískum 

þjóðum. Þar er notendanum gefið tækifæri til að ráða fullkomlega hvernig, hvar og hver 

framkvæmir þá þjónustu sem hann þarf á að halda. Fagaðili metur í samráði við 

notandan þjónustuþörf hans. Notandinn fær þá greitt frá ríki/sveitarfélagi til að geta 

keypt út og stjórnað þjónustunni sjálfur. Bráðabirgðalög voru sett árið 2010 um 

Notendastýrð persónuleg aðstoð sem sérstakt samstarfsverkefni ríkis, sveitafélaga og 

heildarsamtaka fatlaðs fólks (Lög um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992). Verkefnið var 

sett fram til reynslu frá 2010 til 2014. Verkefninu hefur verið framlengt tímabundið 

seinustu ár og nú seinast með lögum nr. 128 frá 2016, breytingar á lögum um málefni 

fatlaðs fólks. Þar var sett inn heimild til að framlengja virka samninga til ársloka 2017. 

NPA byggir á hugmyndafræði sem gerir fötluðu fólki kleift að ráða hvernig, hvar og með 

hverjum það býr ásamt því að ráða hvernig, hvenær og hver veitir þá þjónustu sem það 

þarf á að halda. Að baki notendastýrðri persónulegri aðstoð liggur hugmyndafræðin um 

sjálfstætt líf. Rekja má þá hugmyndafræði til Kaliforníu ca. 1980 þegar fatlað baráttufólk 

krafðist aukinnar stjórnar á eigni lífi og þjónustu sem styddi í auknu mæli við þátttöku 

þeirra (DeJong, 1983). Þessi hugmyndafræði hefur breiðst út og náð fótfestu í 

alþjóðlegum hreyfingum. Í grunninn er krafan um aukna þátttöku fatlaðs fólks í 

samfélaginu og krafa um að það fái sjálft að stjórna eigin lífi. Í þessari hugmyndarfræði 

um sjálfstætt líf, felst einnig gangrýni á það hvernig ríkjandi þjónustukerfi hafa haldið 

fötluðum einstaklingum valdalausu og undir yfirráðum fagstétta og kerfisins. 

Hugmyndafræðin er því byggð á vali notandans og notendastýringu (Lög um málefni 

fatlaðs fólks, nr. 59/1992; Löve, Traustadóttir, & Sigurjónsdóttir, 2010). Þessi þjónusta 

reynst notendum vel hérlendis ef marka má skýrslu matsnefndar frá 2016 (Hrafnhildur 

Snæfríðar-ogGunnarsdóttir, Ásdís A. Arnalds og Sigurður Jóhannesson, 2016). Í rannsókn 

sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum, árið 

2010, gerðu á áhuga á notendastýrðri persónulegri aðstoð þjónustu voru um 59% 

fullorðinna þáttakanda sem höfðu áhuga fyrir slíkri þjónustu. Var hlutfallið hæðst meðal 

hreyfihamlaðra einstaklinga. Samkvæmt matsskýrslunni var þetta sérstaka 

samtarfsverkefi sett á stofn til að koma til móts við og uppfylla ákvæði 19. greinar 

samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem var undirritaður árið 2007 

en er ekki fullgildur enn. Á Norðurlöndunum og í Bretlandi er þessi þjónusta fyrir hendi. 
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Gerðar hafa verið rannsóknir á þjónustunni þar og upplifun notenda af henni. 

Rannsóknir hafa leit það í ljós að NPA notendur eru ánægðari með þjónustu sína, en 

aðrir notendur auk þess sem þeir njóta aukinna lífsgæða og aukinar stjórn á eigin lífi 

(Hrafnhildur Snæfríðar-ogGunnarsdóttir, Ásdís A. Arnalds og Sigurður Jóhannesson, 

2016). Í Svíþjóð hafa verið gerðar rannsóknir bæði á reynslu notenda svo og 

aðstandenda. Notendur eru á eitt sammála um að þjónustan sé betri ef þeir eða þeirra 

nánustu sjá um utanumhald þjónustunnar. Niðurstöður þessa rannsókna leiða einnig í 

ljós að í flestum tilvikum eru aðstandendur mjög ánægðir með þjónustuna. 

Notendastýrð þjónusta dró úr áhyggjum aðstandenda svo sem vegna félagslegrar 

einangrunar notenda. Þó fannst sumum hverjum erfitt að geta ekki verið í einrúmi með 

aðstanda sínum og að erfitt væri að finna starfsfólk. Voru það niðurstöður rannsókna, að 

það væri streituvaldur fyrir notendann svo og aðstandendur þegar aðstoðarmenn hættu 

störfum. Hafa margar rannsóknirnar beinst að hreyfihömluðum notendum í Danmörku 

og Svíþjóð. Þar þurfa notendur að sýna fram á ákveðna virkni. Þeir þurfa geta skipulagt 

þjónustuna sjálfir auk þess sem þeir þurfa að sjá um umsýsluna (Hrafnhildur Snæfríðar-

ogGunnarsdóttir, Ásdís A. Arnalds og Sigurður Jóhannesson, 2016). Þar sem þróun hefur 

orðið sú á Norðurlöndum að einkarekin þjónustufyrirtæki eru í auknu mæli að taka við 

og halda utanum þessa þjónustu hafa áhyggjur komið fram um einkavæðing 

félagsþjónustunnar.  

Helstu áhyggjuefnin eru að gæðaeftirlit sé minna og að fyrirtæki með 

hagnaðarsjónarmið muni ekki bjóða upp á nægilega góða þjónustu. Auk þess sem erfitt 

getur reynst að fá starfsfólk, þar sem oft er um hlutavinnu að ræða ef marka má orð 

Rúnars Björns Herrera Þorkelssonar (munnleg heimild 17. Nóvember 2016) en hann 

flutti ræðu á NPA málþingi sem velferðaráðuneytið hélt í nóvember 2016.  

Notendastýrð þjónusta á að vera valdefling fyrir notandann og rétt hans til 

þjónustu. Talið er að notendur séu best til þess fallnir að dæma þjónustuna, stjórna 

henni og hafa yfirumsjón með henni (Hrafnhildur Snæfríðar-ogGunnarsdóttir, Ásdís A. 

Arnalds og Sigurður Jóhannesson, 2016). Nýverið var samþykkt lög á alþingi (nr. 

93/2017) þess eðlis að heimilt sé að gera notenda stýrða persónulega aðstoðarsamning í 

samræmi við fjárlög 2018. Þegar þessi lög eru nánar skoðuð er frétt mbl.is (Magnússon, 

2017) um að notendastýrð persónuleg aðstoð hafi verið lögfest ekki alveg að gefa rétta 
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mynd. Lögin gefa heimild til að framlengja samninga sem þegar eru í gildi og gera nýja 

samninga miða heimildir í fjárlögum. Þar sem lögin eru samþykkt eftir að fjárlögin voru 

samþykkt er ekki mikið svigrúm fyrir fleiri samninga, alla veganna ekki árið 2018 (Lög um 

breytingu á lögum um málefni fatlaðs fólks og lögum um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum (notendastýrð persónuleg aðstoð), nr. 93/2017). Þó má sjá þarna 

opnast glugga, þar sem hægt væri með frekari útfærslum að veita hreyfihömluðum 

foreldrum aukna aðstoð vegna barneigna.  
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3 Niðurstöður 

Lagt var upp að leita svara við því hvort hreyfihamlaðir foreldrar þurfi sértækan stuðning 

til að fyrirbyggja tengslarof, eins og það er skilgreint í tengslamyndunarkenningu 

Bowlby‘s. Til að komast að niðurstöðu var farið yfir hugtök sem tengjast fötlun, 

hreyfihömlun, tengslamyndun og stuðningsþörfum og fleiri. Skoðaðar voru kenningar 

sem gætu haft áhrif á niðurstöðurnar. Stuðst var við Grundaða kenningu svo og 

fyrirbærafræði eigindlegra rannsóknaaðferða í ferlinu.   

Það tekur heilt þorp að ala upp barn, er gömlu speki. Kerfiskenningarnar svo og 

kenning Bronfenbrenner‘s sýna fram á það. Barnið er ekki eyland, tengsl þess við 

heiminn í kringum sig hefur áhrif á hvernig það vex og dafnar. Áhrifavættirnir á barnið er 

ekki einungis fjölskyldan og heimilið, heldur einnig stórfjölskyldan, skólinn, vinirnir og 

samfélagið í heild sinni. Það er að allt umhverfið getur verið áhættu þáttur eða 

verndandi þáttur. Kenning Bronfenbrenner‘s segir að staður og stund hefur einnig áhrif.  

Samkvæmt útivistkerfi, hafa umhverfisþættir áhrif á þróun barnsins, þrátt fyrir að barið 

taki ekki þátt í þeim. Þarna gæti  fallið undir nútíma foreldri sem sinnir ekki barni sínu 

vegna snjallsíma notkunar. Þar myndi Bowlby og Ainsworth benda á að þörfum barnsins 

fyrir augnsambandi og annarskonar líkamlegri örfun væri ekki sinnt, ef foreldrið væri 

stöðugt í símanum.  

Heilbrigt samfélag er heillavænlegt samfélag. Heilbrigt samfélag verður ekki til án 

heilbrigðra tengdra einstaklinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar sem eru 

með tengslamyndunaraskarnir, eru ekki heilbrigðir samfélagsþegnar og stuðli ekki að 

heilbrigðu samfélagi. Tengslamyndunarkenning Bowby‘s lýsir því hvað getur gerst ef 

tengsl milli barns og foreldris eru ekki örugg. Fræðimennirnir sem á eftir honum koma 

en byggja á kenningu hans hafa sýnt fram á það, með raunvísindalegum rannsóknum, að 

ekki einungis verður sálrænn þroski barns ekki réttur, heldur ber líffræðilegur þroski 

þess ekki bætur ef óörygg tengsl myndast. Taugafrumur og taugatengingar myndast ekki 

á eðlilegan hátt nema barnið fái rétta örfun. Þá eru meiri líkur en minni að þessar 

óeðlilegu taugafrumur og taugatengsl séu óafturkræf. Það er í höndum 

aðaltengslamyndunaraðila að stuðla að því að tengslin verði sem réttust. Næmni á 

barnið skiptir miklu máli í þessum skilningi. En hvert barn er ekki eyðieyja, þeir sem 

koma að uppeldi þess hafa áhrif á þroska þess. Það er hlutverk foreldris að vera aðal 
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áhrifavaldar á þroska barna sinna. Það getur hinsvegar orðið erfitt ef foreldrið þarf sjálft 

mikla aðstoð við athafnir síns lífs. Þarf þá að hafa í huga að eftir því sem micro kerfi 

einstaklingsin er stærra því minni líkur eru á að barnið myndi sterk tengsl við einn 

tengslamyndunaraðila.  

Það er hlutverk heilbrigðisstarfsmanna svo sem félagsráðgjafa að stuðla að 

heilbrigðari samfélagi. Með tengslamyndunarkenningu Bowlby‘s á bakvið eyrað geta 

félagsráðgjafar leiðbeint fólki sem tekst á við foreldrahlutverkið. Hefur fyrsta skrefið 

verið tekið hér á landi af Landspítalanum en þar er teymisvinna í gangi með foreldra og 

börn þeirra sem eru í áhættuhópi tengslaraskana vegna þunglindis eða geðfötlunar 

foreldranna. Hægt væri að aðlaga það starf sem þar fer fram fyrir aðra hópa 

samfélagsins. Aukin fræðsla fyrir foreldra unga jafnt sem aldraða er alltaf til góða.  

Með hugmyndafræði notendasamráðs að leiðarljósi, eru félagsráðgjafar í góðri 

stöðu til að vinna með hreyfihömluðum foreldrum að laus vandamála og gera 

fyrirbyggjandi áætlanir svo börn hreyfihamlaðra foreldra vaxi og dafni sem heilbrigðastir 

einstaklingar. Hafa ber hugfast að rannsóknir hafa sýnt fram á auknar líkur á 

tengslaröskunum hjá börnum sem koma úr efnaminni fjölskyldum. Þetta er ein af 

áhættuþáttum hjá hreyfihömluðum foreldrum, sem vegna fötlunar sinnar, geta ekki 

unnið á almennum vinnumarkaði. Annar áhættuþáttur er að fötlun foreldranna komi í 

veg fyrir að þeir geti viðhaldið augnsamband og svarað líkams- og radd tjáningu 

barnsins. Getur það haft í för með sér ranga svörun til barnsins sem aftur gefur ranga 

örfun og getur leitt til tengslamyndunarröskunar. Hægt er að koma í veg fyrir hættu á 

slýkri tengslaröskun ef barnið hefur annan aðila sem er álíka tengdur barninu sem svarar 

með réttri örfun. Getur það verið annað foreldri, amma eða afi sem ekki hefur sömu 

hreyfihömlun og það foreldri sem ekki getur viðhaldi augnsambandi eða svarað líkams 

og raddtjáningu barnsins.  Því er mikilvægt að fræða fólk um tengslamyndun og 

hugsanleg áhrif tengslamyndunarraskanna á einstaklinga og framtíðar horfur þeirra.  

Það að geta skilið aðstæður einstaklinga er hluti af námi og starfi félagsráðgjafa. 

Þeim er ætlað að kafa ofan í dýpstu og erfiðustu einkamál skjólstæðinga sinna um leið 

og þeir gæta hagsmuna þeirra. Ættu þeir að vera vel undirbúnir í að ræða við 

hreyfihamlaða einstaklinga sem hyggja á barneignir eða eru ornir foreldrar. 

Félagsráðgjafar ættu að hafa þekkingu á þeim hjálpartækjum, fræðsluefnum og hjálpar 
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úrráðum sem standa hreyfihömluðum einstaklingum til boða. Félagsráðgjafar eiga 

einnig að vera sérstaklega færir, eftir nám og starf, til að meta, í samráði við hinn 

hreyfihamlaða einstakling, stuðning– og þjónustuþarfir hans. Hafa skal hugfast skilaboð 

fötlunarfræðinnar um að það sé langt frá því að vera persónulegur heimsendir að vera 

fatlaður. Hreyfihamlað fólk getur lifað og á að lifa eins venjulegu lífið og því er frekast 

unnt. Hreyfihamlað fólk á að geta stofnað til fjölskyldu jafnts á við aðra ef það er þeirra 

vilji. Ætti samfélagið að taka því fangandi að við séum ekki öll eins. Fjölbreytileikinn er 

grundvöllur að góðu samfélagi, svo lengi sem hver og einn einstaklingur fær að njóta 

sinna kosta. Með opnun fyrir lögleiðingu Notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar 

opnast fyrir glugga þar sem foreldrar sem þurfa aukna hjálp gætu fengið hana, þegar 

þeir þurfa á henni að halda, með því að fá samning fyrir notendastýrðri persónulegri 

aðstoð. Væri hægt að nýta þá aðstoð meðal annars til að minnka félagslegar haftir á 

foreldrið og til að auka rétta örfun á milli barns og foreldris sem færi hreyfihamlað.  

Er það ljóst ef farið er í saumana á tengslamyndunarkenningu Bowlby‘s að sumir 

hverjir hreyfihamlaðir foreldrar þurfa sértækan stuðning þegar kemur að barnauppeldi. 

Hinsvegar eru íslenskir félagsráðgjafar svo og félagslega kerfið hér á landi sérstaklega vel 

í stakk búið til að aðstoða hreyfihamlaða foreldra sem þurfa á aðstoð og eða fræðslu að 

halda. Hafa ber þó hugfast að meta þarf hvern og einn einstakling fyrir sig með opnum 

huga og lausnamiðuðum hugsunum.  

3.1 Næstu skref 

Næstu skref í þessum málaflokki er að gera eigindlega viðtalsrannsókn við 

hreyfihamlaða foreldra um upplifun þeirra af foreldrahlutverkinu og kerfinu. Skoða 

nánar hvar styrkja má kerfið og hvað er gott innan þess. Skipta má rannsókninni upp í 

mismunandi hluta þar sem ein myndi einblína á foreldra sem eru blindir, önnur myndi 

rannsaka upplifun einstæðaforeldra og enn önnur upplifun hreyfihamlaða foreldra sem 

nýttu sér hjólastóla. Hægt væri að gera svo samanburðarrannsókn á þessum 

rannsóknum og rannsóknum á seinfærumforeldrum og skoða hvaða munir er á 

þjónustuþörf þessara hópa. Væri þá hægt að komast yfir grundvallarþekkingu á hvar 

þarf að styðja og styrka fólk sem ætlar að verða foreldrar og á frystu árum barnanna.   
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