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Útdráttur 

Einstæðir foreldrar eru fjölmennur hópur þeirra sem nýta sér fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna. Nýjustu tölur frá Hagstofunni sýna að 59,6% einstæðra foreldra á Íslandi 

árið 2016 áttu erfitt með að láta enda ná saman. Heimili sem búa við fátækt lifa við verri 

kost en önnur heimili og eru áhrif fátæktar á barnafjölskyldur margvísleg. Rannsóknir hafa 

sýnt að fjárhagsleg staða heimilisins hefur forspárgildi fyrir geðheilsu einstæðra mæðra. 

Mæður eru 91,4% einstæðra foreldra og af því leiðir að stærsti hluti einstæðra foreldra í 

fjárhagserfiðleikum eru einstæðar mæður. Rannsóknir hafa einnig sýnt að rúm 40% þeirra 

barna sem barnaverndaryfirvöld hafa afskipti af eru börn einstæðra mæðra. Stjórnvöld 

þurfa að horfast í augu við þá staðreynd að húsnæðisleysi er að aukast og því þarf að vinna 

að úrbótum í þeim flokki. Þegar fjölskyldur búa ekki í fullnægjandi húsnæði eða eru 

heimilislausar gerir það barnaverndarstarfsmönnum erfiðara fyrir að ná tilætluðum 

árangri við að vernda börn og halda fjölskyldum saman. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða upplifun og reynslu þátttakenda og 

starfsmanna í tilraunaverkefninu TINNU. Eigindleg aðferð var notuð við vinnslu 

rannsóknarinnar þar sem tvö hálfstöðluð viðtöl við þátttakendur og fjögur hálfstöðluð 

viðtöl við starfsmenn TINNU voru tekin. Niðurstöður benda til þess að tilraunaverkefnið 

TINNA reynist þeim konum vel sem taka þátt í verkefninu.  

 

Lykilorð: fjárhagsaðstoð, endurhæfing, fátækt, einstæðir foreldrar og stuðningur. 
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Abstract 

Single parents are a large group of those who make use of local government funding. 

Latest figures from Hagstofan show that 59,6% of single parents in Iceland in the year of 

2016 had trouble with making ends meet every month. Homes that live with poverty live 

worse than other homes, and affect the impact of poverty on families with children in 

many different ways. Studies have shown that the household´s financial position has 

predictive value for mental health of single mothers. Mothers are 91,4% of single parents 

and consequently the majority of single parents in financial difficulties are single mothers. 

Research has also shown that more than 40% of children in child welfare authorities are 

children of single mothers. The government needs to face the fact that housing is on the 

increase, and improvements in that category need to be addressed. When families do not 

live in sufficient housing or are homeless, it is more difficult for child welfare workers to 

achieve the best results in protecting children and keeping families together.  

The purpose of the study was to review the experiences of participants and 

employees in the experimental project TINNA. A qualitative method was used in the 

process of the study. Two semi-standard interviews were held with participants and four 

semi-standard interviews with employees of TINNA. Results suggest that the 

experimental project TINNA is having good impact on the participants.  

 

Key words: government funding, rehabiltation, poverty, single parents and support. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ETCS eininga lokaverkefni til MA-gráðu í starfsréttindum við 

félagsráðgjöf í Háskóla Íslands. Áhuga minn á þessu efni má rekja til þess að ég sat áfanga 

í grunnnáminu í félagsráðgjöf og heyrði þar um TINNU verkefnið.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Unni V. Ingólfsdóttur, fyrir afar góða leiðsögn og 

góðar ábendingar við gerð rannsóknarinnar. Þá vil ég einnig þakka Erlu Björg 

Sigurðardóttur, deildarstjóra gæða og rannsókna á velferðarsviði Reykjavíkurborgar fyrir 

að aðstoða mig við gerð rannsóknarinnar. Ég vil þakka Þuríði Sigurðardóttur 

verkefnastjóra TINNU fyrir mikla og góða aðstoð og fyrir að taka ávallt vel á móti mér. Ég 

vil þakka öllum mínum viðmælendum fyrir, án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið til. 

Ég vil þakka móður minni, Maríu Erlu Guðmundsdóttur fyrir þann stuðning sem hún hefur 

sýnt mér og fjölskyldu minni í gegnum námið mitt. Ég vil þakka vinkonum mínum sem ég 

kynntist í náminu, en án þeirra hefði námið ekki verið eins skemmtilegt og það reyndist. 

Stuðningurinn frá þeim var alltaf til staðar, hvatningin var ómetanleg og vinskapurinn mun 

fylgja okkur um ókomna tíð. Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum, Vigni 

Ófeigssyni fyrir að hvetja mig áfram, sýna mér skilning og vera alltaf tilbúinn til að aðstoða 

mig.  
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1 Inngangur 

Einstæðir foreldrar og börn þeirra eru í veikri stöðu í húsnæðismálum og á 

atvinnumarkaði. Þar að auki er félagsleg staða þeirra veik en saman geta félagslegir 

erfiðleikar og fátækt dregið úr bjargráðum fjölskyldunnar, sérstaklega þegar hún hefur 

engan stuðning (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2009). Í skýrslu 

Íbúðalánasjóðar er greint frá því að tenging sé á milli tekna og ástæðna fyrir því að fólk sé 

á leigumarkaði, því lægri tekjur sem einstaklingar hafa, því meiri líkur á að þeir leigi fremur 

af nauðsyn en vilja (Íbúðalánasjóður, 2018).  

Atvinnuleysi kemur verst niður á ófaglærðum einstaklingum en sterk tengsl eru á milli 

lífsskilyrða fólks og menntunarstigs þeirra. Ef fjárhagsstaða einstaklinga er ekki góð 

skerðir hún möguleika þeirra á því að taka virkan þátt í samfélaginu, sem getur aukið 

hættuna á félagslegri einangrun (Stefán Ólafsson, 2005). Rannsókn Bull og Mettelmark 

(2009) sýnir að togstreita á milli heimilis og vinnu annars vegar og áhyggjur af fjárhagslegri 

stöðu heimilisins hins vegar hafa forspárgildi fyrir geðheilsu einstæðra mæðra í 

Skandinavíu. Í sænskri rannsókn kom í ljós að einstæðar mæður höfðu stöðugar áhyggjur 

af því að þær gætu ekki látið enda mætast og að þær gætu ekki tekist á við óvænt útgjöld. 

Þær töluðu um að þetta væri það versta við að vera einstætt foreldri. Þá töluðu þær um 

mikilvægi þess að eiga gott félagslegt net (Roman, 2017).  

Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir (2011) unnu skýrslu fyrir Velferðarvaktina og 

sýndu niðurstöður úr henni að mæður eru 91,4% einstæðra foreldra á Íslandi og út frá því 

má áætla að stærsti hluti einstæðra foreldra í fjárhagserfiðleikum séu einstæðar mæður. 

Í megindlegri rannsókn Kenney (2000) er bent á að konur telja að fjárhagsvandræði, 

heilsubrestur, vandamál í vinnu og vandamál með börn vera mest streituvaldandi 

þættirnir í þeirra lífi. Í grein Sigrúnar Júlíusdóttur (2009) kom svo fram að börn sem bjuggu 

hjá einstæðu foreldri áttu undir högg að sækja, samanborið við börn sem búa hjá báðum 

foreldrum sínum. Fyrir einstæða foreldra eykst gildi menntunar en oft reynist það þeim 

erfitt, sérstaklega fyrir þá foreldra sem hafa lítinn stuðning, að mennta sig. Það er 

mikilvægt fyrir einstæða foreldra að hafa bæði fjárhagslegan og félagslegan stuðning í 
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námi og segja má að það sé undirstaða þess að þeir geti stundað nám og lokið því (Félags- 

og tryggingamálaráðuneyti, 2009).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða upplifun og reynslu fagfólks og þátttakenda 

af TINNU verkefninu. Stuðst var við eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hver er upplifun og reynsla mæðra sem tekið hafa þátt í TINNU verkefninu ? 

- Upp að hvaða marki hefur Tinnu verkefnið aukið lífsgæði þátttakenda og barna 
þeirra ? 

 

2. Hver er upplifun og reynsla fagfólks af árangri verkefnisins TINNU ? 

1.1 Val á viðfangsefni 

Ástæðan fyrir valinu á rannsóknarefninu er sú að þegar fjallað var um TINNU verkefnið í 

BA náminu vakti það strax mikinn áhuga höfundar. Það eru fá úrræði sem rannsakandi 

þekkir sem eru jafn einstaklingsmiðuð. Þegar rannsakandi fór í starfsnám í MA náminu 

fann hann að endurhæfing á einstaklingsgrundvelli átti vel við hans áhugasvið og leitaði 

hugurinn þá til TINNU verkefnisins. Rannsakandi hefur ekki mikla reynslu af endurhæfingu 

eða úrræðum tengdum henni en hefur áhuga á að starfa við það í framtíðinni og því má 

segja að fræðilegur bakgrunnur rannsakanda sé lítill.  

Upphafleg hugmynd rannsakanda var sú að taka hálfstöðluð viðtöl við þær konur sem 

voru útskrifaðar úr verkefninu, með það að markmiði að fá þeirra sýn og að þeirra rödd 

fengi að heyrast. Því miður gekk það ekki eftir þar sem tekin hafa verið viðtöl við þær af 

fagaðilum á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og starfsmenn TINNU vildu að 

konurnar fengju næði til að fóta sig í lífinu. Rannsakandi ákvað því að breyta rannsókninni, 

taka viðtöl við starfsfólk TINNU og fá þeirra sýn á verkefnið og hvaða áhrif þátttaka þeirra 

í verkefninu hefði haft, bæði á konurnar og börn þeirra. Verkefnastjóri TINNU hafði 

samband við tvo þátttakendur sem hafa tjáð sig opinberlega og bættust þær því við í 

viðmælendahópinn.  

Staða þekkingar á rannsóknarsviðinu er ekki mikil en engin rannsókn er til um TINNU. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur gert úttekt sem kemur til með að verða birt fyrir 

lok árs 2018. Innan velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eru rekin sambærileg verkefni sem 

kallast Grettistak og Kvennasmiðjan en þar er, ólíkt TINNU, lögð áhersla á hópamiðaða 

endurhæfingu en ekki einstaklingsmiðaða.  
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1.2 Uppbygging ritgerðar   

Ritgerðin skiptist í níu kafla sem eru eftirfarandi: Í fyrsta kafla er fjallað um einstæðar 

mæður. Farið verður yfir hvernig húsnæðisstaða margra einstæðra mæðra er í dag, auk 

þess hvernig líðan, sjálfsálit og staða þeirra hefur áhrif á þær og börnin þeirra. Í öðrum 

kafla er fjallað um bjargráð einstæðra mæðra og hversu mikilvægt það er að hafa gott 

stuðningsnet. Eins verður farið yfir mikilvægi menntunar og endurhæfingar.  

Í þriðja kafla verður tilraunaverkefninu TINNU lýst og hvernig rannsóknir á aðstæðum 

reykvískra foreldra höfðu þau áhrif á að verkefnið var sett á laggirnar. Í fjórða kafla verður 

fjallað um þær kenningar sem taldar eru viðeigandi fyrir þessa rannsókn. Í fimmta kafla 

verður farið yfir þær rannsóknaraðferðir sem voru notaðar og sagt frá markmiðum 

rannsóknarinnar. Framkvæmd rannsóknarinnar er síðan útskýrð ásamt því að farið verður 

yfir siðferðileg álitamál og takmarkanir hennar. Í sjötta kafla verður farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem sagt verður frá úrvinnslu hennar og greint frá þeim þemum sem 

komu í ljós en beinar tilvitnanir verða notaðar til að lýsa reynslu og viðhorfum 

þátttakenda. Sjöundi kaflinn snýr að því að gera grein fyrir vangaveltum rannsakanda. Í 

lokaorðum verður rannsóknarspurningum svarað og sjónarmiðum rannsakanda komið á 

framfæri. 

Gagnagrunnar sem helst var stuðst við í heimildaleit voru Proquest, Google Scholar 

og Leitir.is  

 





19 

2 Einstæðar mæður 

Þessi kafli fjallar um einstæðar mæður og hindranir sem þær geta þurft að takast á við. 

Gerð er grein fyrir rannsóknum um áhrif fjárhagsstöðu á þennan hóp og stöðu hans á 

atvinnumarkaði. Fjallað er um erfiða stöðu einstæðra mæðra á húsnæðismarkaði, líðan 

og sjálfsálit þeirra. Rannsóknum sem segja frá upplifun barna af því að alast upp hjá 

einstæðu foreldri og hvaða áhrif fátækt getur haft á börn eru gerð skil. Í lokin er rætt um 

hversu mikilvægt það er fyrir einstæða foreldra að hafa traust og gott stuðningsnet.  

2.1 Fjárhagsstaða einstæðra mæðra 

Í rannsókn sem Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir (2009) gerðu á lífsgæðum og 

félagslegum aðstæðum einstæðra foreldra sem búa á Ásbrú, kom fram að einstæðir 

foreldrar og börn þeirra eru í veikri stöðu í húsnæðismálum og á atvinnumarkaði. Einnig 

er félagsleg staða þeirra veik og því þarf að veita þessum hópi sérstaka athygli.  

Félagslegir erfiðleikar eins og fátækt og það að vera einstætt foreldri geta saman 

dregið úr bjargráðum og sjálfsbjörg fjölskyldunnar, sér í lagi þegar skortur er á stuðningi. 

Einstæðar mæður eru því í hættu á að lenda í langvarandi vítahring fátæktar og þurfa því 

að setja allt sitt traust á velferðarkerfið (Musick og Mare, 2006). 

Stór hluti þeirra sem nýta sér fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna eru einstæðir foreldrar 

og eiga þeir oft í erfiðleikum með að láta enda ná saman. Nýjustu tölur frá Hagstofu 

Íslands sýna að 59,6% einstæðra foreldra árið 2016 áttu erfitt með að láta enda ná saman 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Stærsti hópur viðskiptavina Umboðsmanns skuldara eru 

einstæðar mæður og gefur það ákveðna vísbendingu um efnahagsstöðu þeirra 

(Velferðarráðuneytið, 2013). 

Atvinnuleysi kemur verst niður á ófaglærðum einstaklingum en sterk tengsl eru á milli 

lífsskilyrða fólks og menntunarstigs þeirra. Ef fjárhagsstaða einstaklinga er ekki góð 

skerðir hún möguleika einstaklingsins á því að taka virkan þátt í samfélaginu, sem getur 

aukið hættuna á því að hann einangrist félagslega (Stefán Ólafsson, 2005). 

Einstaklingar á heimilum sem búa við fátækt lifa við verri kost en aðrir einstaklingar.  

Áhrif fátæktar á barnafjölskyldur eru margvísleg, má þar nefna minni möguleika á aðgengi 

og þátttöku að hinum ýmsu þjónustuþáttum samfélagsins. Þetta getur leitt til þess að 
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fjölskyldan og einstaklingar innan hennar lendi undir lágtekjumörkum og búi við bág kjör 

og félagslega einangrun (Stefán Ólafsson og Guðný Björk Eydal, 2012; 

Velferðarráðuneytið, 2011). Rannsóknir í Skandinavíu hafa sýnt að einstæðar mæður eru 

ört stækkandi hópur. Það kemur því á óvart að lítið er vitað um það hvernig einstæðar 

mæður takast á við það að vera hvoru tveggja, fyrirvinna heimilisins og umönnunaraðili. 

Rannsókn sem Bull og Mettelmark (2009) gerðu sýndi að togstreita á milli heimilis og 

vinnu annars vegar og áhyggjur af fjárhagslegri stöðu heimilisins hins vegar hefur 

forspárgildi fyrir geðheilsu einstæðra mæðra í Skandinavíu.  

Christine Roman (2017) gerði rannsókn í Svíþjóð þar sem tekin voru viðtöl við 39 

einstæðar sænskar mæður en rannsóknin beindist að útivinnandi mæðrum úr 

miðstéttinni. Flestar voru í láglaunastörfum, svo sem við hreingerningar, á 

veitingastöðum og í leikskólum og unnu þær flestar við vaktavinnu sem hentaði þeim illa. 

Þær voru mættar í vinnu á morgnana áður en börnin fóru á fætur og komu oft heim eftir 

að börnin voru sofnuð og þurftu þær þá að reiða sig á aðstoð fjölskyldumeðlima við að 

koma börnunum í leikskóla og sækja þau þaðan. Sumar voru í námi meðfram vinnu en í 

Svíþjóð eru styrkir og lán í boði fyrir alla. Þær bjuggu bæði í þéttbýli og dreifbýli víðs vegar 

um Svíþjóð og flestar höfðu slitið samvistum eða voru búnar að skilja við maka sinn, en 

sumar höfðu aldrei búið með barnsfeðrum sínum. Flestar mæðranna og barnanna voru í 

litlu sem engu sambandi við föður þeirra. Lágar tekjur þýða takmarkað aðgengi einstæðra 

mæðra að efnahagslegum auðlindum, en þannig skapast átök á milli vinnunnar og 

skuldbindinga fjölskyldunnar. Mæðurnar höfðu stöðugar áhyggjur af því að þær gætu ekki 

látið enda mætast og að þær gætu ekki tekist á við óvænt útgjöld. Þær töluðu um að þetta 

væri það versta við að vera einstætt foreldri (Roman, 2017). 

Í rannsókn  Knoef og van Ours (2014) kom fram að einstæðar mæður með ung börn í 

Hollandi eru oft á fjárhagsaðstoð í langan tíma sem skapar mikið bil á milli þeirra og 

vinnumarkaðarins. Í Hollandi er upphæð fjárhagsaðstoðar það há að hvatinn er lítill til að 

hætta á henni og fara út á vinnumarkaðinn. Í rannsókninni kom fram að það hefði verið 

fundið hlutastarf fyrir þær sem þær fengu greitt fyrir án þess að til skerðingar á bótum 

kæmi. Þetta var gert í þeim tilgangi að þær myndu öðlast reynslu af vinnumarkaðnum 

sem myndi síðar nýtast þeim til að sækja um fullt starf. Ef þær ynnu hlutastarf þá myndi 

þetta bil minnka sem gerði þeim auðveldara fyrir að fara í fulla vinnu og hætta á 

fjárhagsaðstoð. Rannsóknin náði bæði til hollenskra einstæðra kvenna og kvenna sem 
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voru innflytjendur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það að skerða ekki 

fjárhagsaðstoðina, þó þær væru í hlutastarfi, hafði jákvæð áhrif bæði á mæðurnar og 

börnin þeirra þar sem tekjur heimilisins jukust. Árangurinn var mestur hjá þeim mæðrum 

sem voru innflytjendur og höfðu lágmarkstekjur, en þetta varð þó ekki til þess að þær 

hættu að þiggja fjárhagsaðstoð (Knoef o.fl., 2014). Því er ljóst að meira þarf til en að auka 

tekjur þeirra til að þær verði fjárhagslega sjálfstæðar.  

Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir (2011) unnu skýrslu fyrir Velferðarvaktina, 

niðurstöður úr henni sýndu að mæður eru 91,4% einstæðra foreldra og af því leiðir að 

stærsti hluti einstæðra foreldra í fjárhagserfiðleikum eru einstæðar mæður. Einnig kom 

fram að rúm 40% þeirra barna sem barnaverndaryfirvöld hafa afskipti af eru börn 

einstæðra mæðra. Niðurstöður úr þessari skýrslu samrýmdust því sem Sigrún Júlíusdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir (2009) sögðu og kom fram hér ofar,  það er að fjárhagserfiðleikar 

einstæðra foreldra snúa helst að aukinni lánabyrði og auknum vanskilum. 

2.2 Húsnæðisstaða 

Félagsbústaðir er hlutafélag sem stofnað var árið 1997 að norrænni fyrirmynd. Það er í 

eigu Reykjavíkurborgar og fer úthlutun íbúða fram í gegnum velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar (Félagsbústaðir, e.d.a). Árið 2017 áttu Félagsbústaðir 1975 almennar 

leiguíbúðir, 372 íbúðir sem tilheyra þjónustuíbúðum aldraðra, 147 íbúðir sem tilheyra 

sértækum búsetuúrræðum, en samtals eru þetta 2494 íbúðir (Félagsbústaðir, e.d.b). Þann 

1. september 2016 voru 844 virkir umsækjendur á biðlista hjá Reykjavíkurborg eftir 

félagslegu leiguhúsnæði (Reykjavíkurborg, e.d.a).  

Eitt form félagslegrar útskúfunar er húsnæðisleysi. Þeir sem lenda í þeim aðstæðum 

upplifa sig vanalega sem jaðarhóp í samfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt að stjórnvöld þurfi 

að horfast í augu við þá staðreynd að húsnæðisleysi sé að aukast og því þarf að vinna að 

úrbótum í þeim flokki (Kocai, 2007).  Ástæður þess að einstaklingar eru án húsnæðis geta 

verið margvíslegar. Félagsleg hegðun einstaklingsins, vímuefnaneysla og geðræn veikindi 

geta átt sinn þátt í húsnæðisleysi þeirra. Einnig eru atvinnuleysi, andlát maka, skilnaðir og 

áföll stórir áhrifaþættir. Þá geta efnahagslegir þættir líkt og atvinnuleysi, lág laun, hækkun 

verðlags og fátækt verið áhrifavaldur húsnæðisleysis (Kocai, 2007). 

Ein af grunnþörfum einstaklinga er að búa við stöðugleika í húsnæðismálum, húsnæði 

er meira en bara skjól, því húsnæði er grunnurinn að því að fjölskyldur geti verið saman. Í 
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12 gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að barnaverndarnefndum sé skylt að 

kanna aðbúnað barna og meta þarfir þeirra sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður, 

en það má túlka sem óviðunandi aðstæður að hafa ekki öruggt þak yfir höfuðið. 

Barnaverndarlög á Íslandi kveða ekki skýrt á um hvað telst sem öruggt húsnæði, þrátt fyrir 

að húsnæðisleysi hafi áhrif á afdrif barna. Erlendis er það þó að breytast og það að vera 

án húsnæðis er flokkað sem misnotkun og/eða vanræksla á barni. Þegar fjölskyldur búa 

ekki í fullnægjandi húsnæði eða eru heimilislausar gerir það barnaverndarstarfsmönnum 

erfiðara fyrir að ná tilætluðum árangri við að vernda börn og halda fjölskyldum saman. 

Þegar fjölskyldur eru ekki með öruggt húsnæði getur það haft þau áhrif að börn geti ekki 

snúið aftur heim eftir að hafa verið í fóstri.  

Barnaverndarnefndir vinna oft með fjölskyldum sem þurfa að takast á við ýmsar 

áskoranir, svo sem fátækt, andleg veikindi, vímuefnaneyslu, atvinnuleysi og 

húsnæðisskort. Úrræðin sem þau hafa eru ófullnægjandi, skortur á húsnæði er viðvarandi 

og vaxandi vandamál. Barnaverndarstarfsmenn þurfa bæði að takast á við innri áskoranir 

um að veita viðeigandi þjónustu sem og skort á utanaðkomandi þjónustu, svo sem 

húsnæðismál (Cunningham, Pergamit, Luna og Baum, 2015). Ófullnægjandi 

húsnæðisaðstæður geta, beint eða óbeint, leitt til þess að börn séu beitt ofbeldi. 

Viðvarandi streita af hálfu foreldranna við að borga háa leigu í hverjum mánuði, 

yfirvofandi hætta á að vera borin út eða hræðslan við heimilisleysi getur bæði leitt til 

vanrækslu og/eða ofbeldis á börnum (Cowal, Shinn, Weitzman, Stojanovic og Labay, 

2002). 

Milljónir heimila í Bandaríkjunum í dag greiða meira en helminginn af tekjum sínum í 

leigu, þau búa inni á fjölskyldu eða vinum eða eru heimilislaus. Há leiga gerir foreldrum 

erfitt fyrir, sérstaklega einstæðum foreldrum, að sjá fyrir öruggu og stöðugu heimili fyrir 

börnin sín. Ófullnægjandi húsnæðisaðstæður geta haldið fjölskyldum inni í félagslega 

kerfinu í lengri tíma en þörf er á. Það að vera í húsnæðisleit getur verið hindrun á því að 

finna starf, eða að ljúka meðferð eða endurhæfingu (Cunningham o.fl., 2015). Í 

Bandaríkjunum er talað um að barnaverndir ættu að huga mun fyrr að viðeigandi húsnæði 

fyrir fjölskyldur. Oft er þetta það síðasta sem er gert fyrir fjölskyldurnar þegar 

húsnæðismál ættu í raun að vera það fyrsta sem gerist þegar unnið er að málum þeirra. 
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Ef fjölskylda fengi húsnæði fyrr í ferlinu gæti það leitt til þess að hún þurfi ekki jafn mikið 

á aðstoð félagsþjónustunnar að halda (Burt, Gearing og McDaniel, 2016).  

Íbúðalánasjóður gaf út skýrslu í október 2018 sem ber heitið Leigumarkaður á Íslandi, 

niðurstöður viðhorfskönnunar meðal leigjenda. Markmiðið með könnuninni var að skoða 

stöðu leigjenda og hvaða breytingar hefðu orðið á sambærilegum mælingum sem áður 

höfðu verið gerðar. Í ljós kom að leigjendum í veikari fjárhagsstöðu fannst erfiðara að 

verða sér úti um húsnæði heldur en leigjendum sem voru í sterkari fjárhagsstöðu. Um 

21% leigjenda telur að það sé frekar líklegt eða mjög líklegt að þeir missi húsnæði sitt. Þá 

kom í ljós tenging á milli tekna og ástæðna fyrir því að fólk sé á leigumarkaði, því lægri 

tekjur sem einstaklingar hafa, því meiri líkur á að einstaklingurinn leigi frekar af nauðsyn 

en vilja (Íbúðalánasjóður, 2018). 

2.3 Líðan og sjálfsálit einstæðra mæðra 

Í rannsókn sem gerð var við Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri árið 2002 var 

andleg líðan kvenna, sem tilheyrðu þjónustusvæði Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar, 

á aldrinum 18-60 ára metin. Í ljós kom að 12,3% þeirra fundu fyrir nokkuð mikilli andlegri 

vanlíðan en 16,4% fundu fyrir alvarlegum einkennum andlegrar vanlíðunar. Þær konur 

sem voru giftar eða í sambúð fundu síður fyrir einkennum en þær sem voru einhleypar og 

fráskildar. Því má ætla að hjónaband sé verndandi þáttur gegn andlegri vanlíðan. Einnig 

kom í ljós að þær konur sem voru atvinnulausar eða í litlu starfshlutfalli virtust finna fyrir 

meiri andlegri vanlíðan en þær sem unnu fleiri vinnustundir (Ásta Tryggvadóttir, Brynja 

Pála Helgadóttir, Jóhanna Oddsdóttir, Rakel Rut Ingvadóttir og Svanlaug Guðnadóttir, 

2002). 

 Þetta samræmist rannsókn Turners (2007) sem sýndi fram á að þunglyndi, andlegt 

álag og streita væri hærra á meðal einstæðra mæðra en þeirra sem eru giftar. Aðspurðar 

sögðu konurnar að helstu ástæður þess að þær fyndu fyrir andlegri vanlíðan væri sú að 

þær höfðu orðið fyrir áfalli fyrr á ævinni. Einnig fundu þær fyrir aukinni vanlíðan tengda 

vissum tíma ársins og þá tengdu þær líka vanlíðan við tímabil í tíðarhringnum. Í grein sem 

Desai og Jann (2000) skrifuðu geta áföll fyrr á ævinni aukið hættu á þunglyndi síðar á 

lífsleiðinni. Lipman, MacMillan og Boyle (2001) sýndu fram á í sinni rannsókn að fátækt 

og atvinnuleysi hafi skaðleg áhrif, bæði líkamlega og andlega á fjölskyldur. Einnig sýndu 

þeir fram á að líkamleg og andleg heilsa einstæðra mæðra sé verri en mæðra í 
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samanburðarhóp þar sem mæðurnar voru í sambúð eða giftar. Þá hafa rannsóknir sýnt 

að heilsa og líðan einstæðra foreldra er lakari en heilsa þeirra sem tilheyra öðrum 

fjölskyldugerðum og einstæðir foreldrar finna frekar fyrir örvæntingu, ótta, depurð og 

viðkvæmni (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2009). Í megindlegri rannsókn 

Kenney (2000) var bent á að konum þyki fjárhagsvandræði, heilsubrestur, vandamál í 

vinnu og vandamál með börn vera mestu streituvaldandi þættirnir í þeirra lífi. 

2.4 Börn einstæðra mæðra 

Í grein Sigrúnar Júlíusdóttur (2009) kom fram að börn sem bjuggu hjá einstæðu foreldri 

áttu undir högg að sækja, samanborið við börn sem búa hjá báðum foreldrum sínum. 

Mikilvægt er að foreldrar temji sér góð samskipti bæði sín á milli og við börnin eftir skilnað 

og getur það verið helsta ástæðan fyrir því að börn finni minna fyrir skilnaðinum. Ein 

stærstu áhrifin frá skilnaði er verri fjárhagsstaða foreldranna. Um 33% einstæðra foreldra 

lifa við fátæktarmörk á meðan hlutfallið hjá foreldrum í sambúð eða hjónabandi er 5%. 

Þá hafa börn fráskilinna foreldra meiri áhyggjur af líðan, framtíð og heilsu foreldra sinna 

en börn foreldra sem búa saman (Sigrún Júlíusdóttir, 2009). Í rannsókn sem gerð var í 

Noregi voru viðhorf barna sem áttu efnaminni foreldra borin saman við viðhorf barna sem 

áttu efnameiri foreldra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir foreldrar sem voru 

efnaminni reyndu að hlífa börnunum sínum frá fjárhagsáhyggjum sínum og sáu til þess að 

börnin upplifðu ekki skort með því að skera niður af öðrum útgjaldaliðum. Því var 

efnahagur foreldranna ekki alltaf á vitneskju barnanna, þrátt fyrir að foreldrar þeirra féllu 

undir skilgreiningar um fátækt (Sandbæk, 2009). 

Bresk rannsókn sem gerð var árið 2000 leiddi í ljós að atvinnustaða heimilisins hafði 

mikil áhrif á skort á nauðsynjum fyrir börnin. Hlutfall barna sem liðu skort á heimili sínu 

þar sem hvorugt foreldra var útivinnandi fór hækkandi en um 66% breskra barna sem búa 

á heimili þar sem foreldrar eru atvinnulausir upplifa skort á nauðsynjum.  Skýringin getur 

verið sú að foreldrarnir gátu oft falið fátæktina fyrir börnunum sínum með því að tryggja 

að börnin væru alltaf í forgangi og að þau upplifðu ekki skort. Önnur skýring getur verið 

að heimilin hafi verið lengi undir fátæktarmörkum. Þeir foreldrar sem hafa átt við 

langvarandi veikindi áttu oft erfiðara með að vernda börn sín frá því að búa við skort. 

Þessi börn voru mun líklegri en önnur til að búa við fátækt en þau sem áttu foreldra sem 

voru heilbrigðir. Alls var einn þriðji af breskum börnum sem búa við þann skort að vanta 
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að minnsta kosti einn hlut sem þau þarfnast. Það getur falist í því að missa úr máltíð, eiga 

ekki leikföng eða nauðsynlegan fatnað (Gordon, Levitas, Pantazis, Patsios, Payne, 

Townsend, Adelman, Ashworth, Middleton, Bradshaw og Williams, 2000).  

Samkvæmt Thorød (2008) reyna börn að vernda foreldra sína, en á sama tíma leitast 

þau við að koma í veg fyrir að þau verði útilokuð frá félögunum í skólanum og í frístundum 

vegna þess að foreldrar þeirra hafa ekki efni á að greiða fyrir sömu frístundir og 

tómstundir og vinir þeirra eru í. Thorød leggur til að minnka kostnað sem tengist 

skólamálum og hafa að minnsta kosti eina tómstund gjaldfrjálsa, með því er hægt að 

auðvelda þessum hópi að fylgja vinum sínum að. Einnig nefnir hann að fátækt ein og sér 

erfist ekki frá foreldrum til barna, heldur eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á það hvernig 

fátækt hefur áhrif innan fjölskyldunnar. Þá segir hann að álagið sem fátækt veldur, bæði 

hjá foreldrum og börnum ætti ekki að vanmeta. Norskar fjölskyldur sem búa við langtíma 

félagslega aðstoð eru í erfiðleikum með fjölda alvarlegra vandamála (Hjelmtveit, 2008). 

Börn þeirra foreldra sem eru á fjárhagsaðstoð eru líklegri til að vera líka á fjárhagsaðstoð 

þegar þau eldast (Lorentzen og Nielsen, 2008; Wiborg og Hansen, 2008). Þar af leiðandi 

er þörf fyrir að gera viðbótarráðstafanir í Noregi til að rjúfa þessa hefð. Mælt er með því 

að beina ráðstöfunum beint til barnanna (Rysst, 2006; Redmond, 2008; Sandbæk, 2008). 

2.5 Fátækt barna 

Í skýrslu sem Unicef gaf út árið 2016 sem ber heitið Réttindi barna á Íslandi: Börn sem líða 

efnislegan skort, kemur fram að rúmlega 9% barna á Íslandi líða efnislegan skort 

samanborið við 4% árið 2009. Algengast er að börnin líði skort á sviði húsnæðis og er 

þröngbýli þar helsta ástæðan, en þröngbýli er reiknað út frá fjölda herbergja, samsetningu 

og fjölda heimilisfólks. Talað er um að börn búi við skort ef þau skortir tvö eða fleiri atriði 

af tólf atriða lista sem snýr sérstaklega að börnum. Árið 2009 skorti ekkert barn meira en 

fjögur atriði af listanum en árið 2014 skorti hluta barnanna sjö atriði, en talað er um að 

börn búi við verulegan skort ef þau skortir þrjá hluti eða fleiri af listanum (Lovísa 

Arnardóttir, 2016). 

Fram kemur að mestar líkur séu á að barn líði skort á Íslandi ef það er drengur sem á 

foreldra en engin systkini, foreldrarnir eru undir 30 ára aldri, hafa einungis lokið 

grunnmenntun, eru í lægsta tekjubilinu, þau eru á leigumarkaði og eru í minna en 50% 

starfshlutfalli. Þá kemur fram að 15,3% barna sem líða skort búa hjá einstæðu foreldri. 
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Menntun foreldra hefur mikið um það að segja hvort börn búi við skort á Íslandi eða ekki. 

Börn þeirra foreldra sem einungis hafa grunnmenntun eru líklegri til að búa við skort 

heldur en börn háskólamenntaðra foreldra. Þá er munurinn á aðstæðum barna þar sem 

foreldrar búa í leiguhúsnæði og þeim börnum sem eiga foreldra sem búa í eigin húsnæði 

einnig mikill, en frá árinu 2009 hefur skortur þessara barna þrefaldast. Árið 2014 bjuggu 

19% barna, sem áttu foreldra sem bjuggu í leiguhúsnæði, við skort (Lovísa Arnardóttir, 

2016). 

Aðstæður þeirra barna sem búa við fátækt eru frábrugðnar lífi annara barna og geta 

aðstæðurnar litað framtíð þeirra. Jefferis, Power og Hertzman (2002) sýndu fram á að 

tengsl væru á milli líkamlegrar og andlegar heilsu og fjárhagsstöðu. Þá hefur einnig verið 

sýnt fram á að fjárhagur foreldra hafi áhrif á gengi barna í námi (Ermisch, Francesconi og 

Pevalin, 2001). Auknar líkur er á því að börn foreldra sem hafa verið á fjárhagsaðstoð í 

lengri tíma þiggi líka fjárhagsaðstoð þegar þau eru komin yfir tvítugt (Weitoft, Hjern, 

Batljan og Vinnerlung, 2008).  

Þegar unnið er með félagslegar og fjárhagslegar aðstæður fjölskyldna er mikilvægt að 

félagsráðgjafar vinni einnig með börnunum. Niðurstöður rannsókna benda til mikilvægis 

þess að fagaðilar séu meðvitaðir um einkenni þeirra barna sem búa við fátækt og aðrar 

krefjandi félagslegar aðstæður og mikilvægt sé fyrir þá að hlusta á börnin, á reynslu þeirra 

og viðhorf (Warren, 2007). Síðustu áratugina hafa börn tekið þátt í þeim ákvörðunum sem 

varða þeirra velferð. Það er mikilvægt að félagsráðgjafar sinni því hlutverki að tala máli 

barnanna og sjái um að miðla þeirra þekkingu. Með því er hægt að móta stefnur sem 

byggja á reynslu, sýn og viðhorfi barnanna (Guðný B. Eydal og Cynthia L. Jeans, 2008). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að fjárhagsstaða einstaklinga skerðir möguleika 

þeirra á að taka virkan þátt í samfélaginu sem getur í kjölfarið leitt af sér félagslega 

einangrun. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli líkamlegrar og andlegrar heilsu og 

bágrar fjárhagsstöðu. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að andleg líðan er verri hjá 

einstæðum konum en giftum konum og þá er þunglyndi, álag og streita hærri hjá 

einstæðum mæðrum en þeim konum sem eru í sambúð eða giftar. Börn fráskilinna 

foreldra hafa meiri áhyggjur af líðan, framtíð og heilsu foreldra sinna en börn foreldra 

sem búa saman.  
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3 Bjargráð  

Þessi kafli fjallar um bjargráð sem rannsóknir hafa sýnt að nýtist einstæðum mæðrum 

hvað best en margar rannsóknir sýna til dæmis fram á mikilvægi þess að eiga gott 

stuðningsnet. Farið verður yfir gildi og mikilvægi menntunar og í lokin verður fjallað um 

mikilvægi endurhæfingar fyrir þá sem þurfa á henni að halda.  

3.1 Mikilvægi stuðningsnets 

Í sænskri rannsókn sem var framkvæmd af Christine Roman (2017) fjölluðu einstæðar 

mæður um mikilvægi þess að eiga gott félagslegt net. Helsta hjálpin var frá mæðrum 

þeirra, mæðurnar gátu aðstoðað þegar barnabörnin voru veik og þegar opnunartími 

leikskóla eða skóla stangaðist á við vinnutíma móðurinnar. Það sem mæðrunum þótti 

erfitt við þetta var að þeim fannst þær skorta sjálfstæði. Þá töluðu þær einnig um að þeim 

þætti mikilvægt að vera í launaðri vinnu til að geta séð fyrir sér og börnunum sínum. Eins 

töluðu þær um að að þær vildu njóta tímans með börnunum og koma til móts við þeirra 

þarfir. Þeim fannst þær vera í aðstæðum sem þær réðu illa við og voru ekki sáttar með 

það. Lágar tekjur höfðu áhrif á þær og þær réðu lítið yfir sínum vinnutíma sem gerði það 

að verkum að þeim fannst þær ekki vera ánægðar með sitt hlutverk sem foreldri. Þeim 

fannst þær ekki mæta þörfum barnanna sem vakti hjá þeim samviskubit og tilfinningu um 

vanhæfni. Starfsfólk leikskóla og skóla vakti einnig hjá þeim samviskubit þegar það sagði 

að börnin ættu ekki að vera fullan dag í leikskólanum. Mæðurnar höfðu ekki um annað 

að velja sökum síns vinnutíma og þær báðu því stundum vini og ættingja um að sækja 

barnið fyrr svo þær losnuðu við samviskubitið. Þeim fannt skilaboðin frá samfélaginu vera 

þannig að þær ættu að eyða sem mestum tíma með barninu en þar sem þær unnu langa 

vinnudaga var minna um tíma með börnunum sem skapaði líka samviskubit (Roman, 

2017). 

Þetta samræmist því sem fram kom í rannsókn Sandbæk (2009) frá Noregi, en þar kom 

fram að helsta hjálp einstæðra mæðra þegar kemur að því að takast á við dagleg verkefni 

var gott félagslegt tengslanet. Þær mæður sem höfðu lélegt félagslegt net voru í 

sérstaklega viðkvæmri stöðu. Þrátt fyrir að norska velferðarkerfið aðstoðaði þær jafnaðist 

það ekki á við þeirra eigið stuðningsnet og sumar höfðu jafnvel flust á milli bæjarfélaga til 
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að vera nær fjölskyldunni. Ókostirnir við þetta var að þær þurftu að reiða sig á aðra, sem 

þeim fannst skapa þá tilfinningu að þær væru ekki sjálfstæðar. Þær mæður sem voru með 

óhentugan vinnutíma og lág laun töluðu um að þeim liði eins og þær gætu ekki sinnt sínu 

móðurhlutverki eins og þær vildu (Sandbæk, 2009).  

Í samanburðarrannsókn sem gerð var í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð var sýnt fram á 

að atvinna og óvissa um tekjur tengjast geðheilbrigði (Vulkan, Saloniemi, Svalund og 

Väisinen (2015). Þá sýndi rannsókn Bull og Mettelmark (2009) sem fjallað er um hér ofar 

fram á það sama. Niðurstöðurnar sýna að þegar illa gengur að ná jafnvægi á milli vinnu 

og einkalífs verða árekstrar þar á milli og jafnframt er sýnt fram á að mikilvægur þáttur sé 

að þær upplifi að þetta samræmist ekki þeirra hugmyndum um góða móður. Þær mæður 

sem eru í góðum samskiptum við hitt foreldrið gengur betur heldur en þeim mæðrum þar 

sem samskiptin ganga illa. Þær sem eru í góðum samskiptum hafa meiri tíma fyrir nám, 

tómstundir og félagslíf sem gefur vísbendingu um mikilvægi stuðnings frá ábyrgum 

barnsfeðrum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í fyrrnefndri norskri rannsókn var fjallað um að 

þrátt fyrir að einstæðar mæður væru í erfiðri stöðu og með lágar tekjur þá reyndu þær 

markvisst að bæta stöðu sína. Langtímaáætlun þeirra var að mennta sig meðfram vinnu. 

Námið var talið vera fjárfesting sem á endanum myndi skila sér í betri vinnu og öruggara 

starfsumhverfi (Sandbæk, 2009). 

3.2 Mikilvægi menntunar  

Menntun er mannréttindi og segja má að hún sé grunnur að þeim samfélagslegu gæðum 

sem eru allt í kringum hvern og einn einstakling, hvort sem gæðin eru félagsleg, 

menningarleg eða efnahagsleg. Menntun gefur einstaklingum tækifæri á að brjótast úr 

viðjum fátæktar og að verða virkir þátttakendur í samfélaginu (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Hægt er að líta á menntun í svipuðu samhengi og aðra fjárfestingu í þeirri 

von að hún skili sér til lengri tíma litið í aukinni auðlind. Menntun hefur víðtæk áhrif á 

félagslega virkni einstaklinga sem hefur jafnframt góð áhrif á sálræna heilsu þeirra 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004).  

Fyrir konur er menntun mikilvæg en með henni geta þær aukið réttindi sín, þær geta 

eflst sem einstaklingar og virkjað stöðu sína í nútímasamfélaginu (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Menntun er talin vera mikilvægur þáttur þegar kemur að einstæðum 

foreldrum og þar er stuðningur þeim afar mikilvægur. Þeir einstæðu foreldrar sem eru í 
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námi án þess að hafa stuðning geta átt í erfiðleikum með að stunda námið sem getur 

síðan leitt til þess að þeir flosni upp úr námi (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009-

a; Goldrick-Rab og Sorensen, 2010). 

Menntun er mikilvægur þáttur í sköpun velferðar einstaklinga (Mishra, 2016). Hún 

verndar börn gegn misnotkun og er mikilvægur þáttur í að virkja mannréttindi 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Með aukinni menntun er hægt að minnka fátækt 

en með henni öðlast einstaklingar færni sem getur haft áhrif á efnahagslega framkomu 

fjölskyldunnar (Ukwueze og Nwosu, 2014; Oxaal, 1997). Fyrir einstæða foreldra eykst gildi 

menntunar en oft reynist það þessum hópi erfitt að mennta sig, sérstaklega fyrir þá 

foreldra sem hafa lítinn stuðning. Það er mikilvægt fyrir einstæða foreldra að hafa bæði 

fjárhagslegan og félagslegan stuðning í námi og segja má að það sé undirstaða þess að 

þeir geti stundað nám og lokið því (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009).  

Menntun skiptir miklu máli þegar kemur að heilsu okkar en rannsóknir hafa sýnt fram 

á að þeir sem hafa menntun búa við betri andlega og líkamlega heilsu en þeir sem eru 

ómenntaðir. Þá eru bæði veikindi sjaldgæfari og dánartíðni þeirra lægri. Aukin menntun 

stuðlar að auknum tekjum, auk þess sem menntaðir nýta þekkingu sína sér til aðstoðar til 

að lifa heilbrigðum lífsstíl. Menntun er auðlind í eigu mannsins en með henni öðlast 

einstaklingurinn færni til að eiga samskipti með góðum árangri, hann lærir að beita 

gagnrýnni hugsun og það getur enginn tekið af honum menntunina (Mirowsky, 2003). Í 

skýrslu Unicef kom fram að þegar kemur að efnislegum skorti á meðal barna skiptir 

menntun foreldra miklu máli. Þegar litið er til skorts á meðal barna eftir menntun foreldra 

hefur mikil aukning átt sér stað hjá þeim börnum sem eiga foreldra sem eru eingöngu 

með grunnmenntun, en þar jókst hlutfallið úr 10,4% í 18,2% frá árinu 2009 til 2014. Hjá 

þeim börnum sem eiga foreldra með framhalds- eða starfsmenntun jókst hlutfallið úr 

3,8% í 12% en hjá börnum háskólamenntaðra foreldra voru það 3% árið 2009 en 6% árið 

2014 sem líða skort, og eru þau því síður líkleg til þess að líða skort en börn minna 

menntaðra foreldra (Lovísa Arnardóttir, 2016). 

Samkvæmt a) lið 18. gr. í reglum Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð er heimilt að 

veita námsstyrki til einstaklinga á aldrinum 18-24 ára sem hafa ekki lokið við grunnskóla 

né framhaldsskóla og hafa átt við mikla félagslega erfiðleika að stríða. Námsstyrkurinn 

felur í sér fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt 11. gr. þessara reglna, auk þess er 
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aðstoð veitt til að greiða skólagjöld, innritun og námsbókakostnað (Reykjavíkurborg, 

e.d.b). 

Menntun er dýrmæt auðlind fyrir alla en hún getur haft mikil áhrif á afkomu 

fjölskyldunnar. Það má segja að það sé mikilvægt fyrir foreldra í námi að hafa viðeigandi 

fjárhagslegan og félagslegan stuðning til að geta séð fyrir sér og fjölskyldu sinni meðan á 

náminu stendur (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009-a; Goldrick-Rab og Sorensen, 

2010). Á Íslandi er menntun talin vera ein helsta leiðin til að ná jöfnuði og er hún 

mikilvægur hlekkur í að auka sjálfstraust og færni einstaklinga, en það eykst með aukinni 

menntun sem leiðir til aukinnar velferðar (Svansdottir, Arngrimsson, Sveinsson og 

Johannsson, 2015). Með aukinni menntun aukast tækifæri í lífi einstaklinga og er 

menntun einnig einn mikilvægasti þátturinn í því að rjúfa félagslega arfleifð, en eins og 

komið hefur fram eru sterk tengsl á milli lífsskilyrða fólks og menntunarstigs þeirra 

(Eberharter, 2011; Mishra, 2016; Ukwueze og Nwosu, 2014; Svansdottir, Arngrimsson, 

Sveinsson og Johannsson, 2015; Stefán Ólafsson, 2005). 

3.3 Endurhæfing   

Einföld skilgreining á orðinu endurhæfing er ekki til. Endurhæfing kemur inn á mörg svið 

og spilar stórt hlutverk í lífi einstaklingsins sem tekur þátt í henni. Hún er mótuð með 

einstaklinginn í huga þar sem markmið eru sett með hans vanda að leiðarljósi. Það er 

mikilvægt að vinna með hugarfar og hegðun einstaklinga, það gerir þeim auðveldara að 

verða virkir þegnar í samfélaginu (Wade, 2005). Samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) miðar endurhæfing að því að aðstoða 

einstaklinga sem eru fatlaðir eða eru líklegir til að vera með skerta færni, til að ná að 

viðhalda sem mestri virkni í samskiptum við umhverfi þeirra (WHO, e.d.). Hún byggir á 

félagslegri, andlegri og líkamlegri aðhlynningu þar sem einstaklingum er kennt að lifa eins 

góðu lífi og mögulegt er. Leitast er við að endurhæfing sé einstaklingsmiðuð þannig að 

unnt sé að koma til móts við þarfir þeirra. Mikilvægt er að horfa á getu og þarfir hvers og 

eins en ekki vanhæfni þeirra (Healy og Monhan, 2007). 

 Markmiðið er að gera fólki sem upplifað hefur erfiðleika kleift að sinna starfi sínu, 

búa sjálfstætt og taka þátt í samfélaginu með því að mennta sig eða vera á vinnumarkaði. 

Með endurhæfingu er hægt að hægja á eða koma í veg fyrir færnisskerðingu auk þess að 

endurheimta eða viðhalda virkni. Endurhæfing byggir á þverfaglegu starfi og getur farið 
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fram með aðstoð heilbrigðisstarfsfólks, atvinnuveitenda og félagslega kerfisins. 

Endurhæfing samanstendur af hinum ýmsu úrræðum sem notuð eru til að aðstoða 

einstaklinga til að ná að viðhalda virkni í samfélaginu (WHO, e.d.). 

3.3.1 Önnur endurhæfingarúrræði 

Kvennasmiðjan er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Tryggingarmiðstöðvar ríkisins 

og var hún stofnuð í apríl árið 2001 (Kristín Lilja Diðriksdóttir, 2008). Úrræðið er 

endurhæfing sem er ætluð einstæðum mæðrum á aldrinum 22 til 45 ára sem hafa verið 

á fjárhagsaðstoð á vegum Reykjavíkurborgar. Þessar konur eiga það sameiginlegt að þeim 

hefur gengið illa á vinnumarkaði eða í námi vegna félagslegra og/eða heilsufarsástæðna. 

Endurhæfingin miðar að því að bæta lífsgæði þátttakenda og tekur hún að jafnaði um 18 

mánuði. Henni er skipt í þrjá hluta sem eru eftirfarandi: sjálfsefling, starfs- og/eða 

námsundirbúningur og uppbygging. Það eru bæði kenndar verk- og bókgreinar og miðast 

kennslan að getu hvers og eins. Námið er fjölbreytt og koma meðal annara Námsflokkar 

Reykjavíkur og Hússtjórnarskólinn að því (Virk starfsendurhæfingarsjóður, e.d.). 

Grettistak er samstarfsverkefni félagsþjónustu sveitarfélaga og Tryggingarstofnunar 

ríkisins. Verkefnið er ætlað þeim sem hafa átt við alvarlegan og langvarandi 

vímuefnavanda að stríða. Þetta endurhæfingarúrræði er fyrir þá sem lokið hafa 

vímuefna,- eða áfengismeðferð og byggir á sérsniðinni endurhæfingaráætlun sem gerð er 

í samráði við þátttakendur. Félagsráðgjafar sjá um eftirfylgd og stuðning og næst að virkja 

nokkurn hluta þeirra á vinnumarkað að endurhæfingu lokinni. Á meðan endurhæfingu 

stendur þiggja þátttakendur endurhæfingarlífeyri frá TR (Virk starfsendurhæfingarsjóður, 

e.d.). 
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4 TINNA  

4.1 Upphaf TINNU  

Hér verður fjallað um þær rannsóknir sem leiddu til þess að tilraunaverkefnið TINNA var 

sett á laggirnar. Árið 2012 var gerð rannsókn á aðstæðum reykvískra foreldra. Hún var 

unnin af Ásdísi Aðalbjögu Arnalds, Elísabetu Karlsdóttur, Heiði Hrund Jónsdóttur og Völu 

Jónsdóttur hjá Rannsóknarstofnun í barna og fjölskylduvernd við Háskóla Íslands að 

beiðni Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar var 

ritröð VIII Jaðarstaða foreldra  – velferð barna birt, þar sem aðstæður barnanna voru 

skoðaðar frekar (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og 

Vala Jónsdóttir, 2012). 

Markmið verkefnisins TINNU er að styðja við unga einstæða foreldra og börn þeirra, 

en hingað til hafa einungis konur tekið þátt í verkefninu. Þær eiga það allar sameiginlegt 

að hafa fengið fjárhagsaðstoð hjá Þjónustumiðstöð Breiðholts. Upphaflega var þetta 

hugsað fyrir þá sem hafa verið á fjárhagsaðstoð til lengri tíma en nú er byrjað að grípa 

mun fyrr inn í með auknu aðhaldi og stuðningi til að komast af fjárhagsaðstoð. Tilgangur 

TINNU er að auka lífsgæði foreldra og barna þeirra með valdeflingu og að veita þeim 

tækifæri á að sækja sér fræðslu, menntun og auka virkni sína í daglegu lífi. Með þessu er 

verið að leitast við að rjúfa félagslega arfleifð og búa betur að þeim öllum fyrir framtíðina. 

Í TINNU er áherslan lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu við hvern og einn 

þátttakenda og þau námskeið sem þátttakendur sækja eru sniðin að þeim 

(Reykjavíkurborg, 2017). Sem dæmi má nefna PMTO sem stendur fyrir Parent 

Management Training – Oregon en það er uppeldisaðferð fyrir foreldra og aðra sem koma 

að uppeldi barna. PMTO er talið draga úr hegðunarörðugleikum barna og unglinga og 

hefur aðferðin verið aðlöguð að íslenskum aðstæðum (PMTO foreldrafærni, e.d.).

   

4.2 Aðstæður reykvískra foreldra: Félagslegt tengslanet, tómstundir og almennt 
heilsufar barna 

Í fyrrgreindri rannsókn Ásdísar, Elísabetar, Heiðar og Völu (2012), sem ber heitið 

Aðstæður reykvískra foreldra: Félagslegt tengslanet, tómstundir og almennt heilsufar 
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barna, beindust spjótin að því að kanna stöðu reykvískra barnafjölskyldna. Skoðaðir voru 

Reykvíkingar sem höfðu börn á framfæri og höfðu framfleytt sér á fjárhagsaðstoð eða 

atvinnuleysisbótum. Til samanburðar var framkvæmd rannsókn á reykvískum foreldrum 

á vinnumarkaði. Borin var saman félags- og efnahagsleg staða foreldra eftir því hvaðan 

tekjur þeirra komu. Einnig var þátttaka barna þeirra í íþróttum og tómstundum skoðuð 

og var ætlunin að skoða hvort munur væri á þátttöku þeirra eftir því hvaðan tekjur 

foreldranna kæmu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðstæður reykvískra foreldra sem 

þiggja fjárhagsaðstoð eru ólíkar aðstæðum þeirra sem eru á atvinnuleysisbótum eða í 

launaðri vinnu. Meirihluti þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð eru ungar, einhleypar konur 

sem hafa fæstar menntað sig að loknum grunnskóla. Þá kom einnig í ljós að meirihluti 

reykvískra foreldra í launaðri vinnu er með háskólapróf. Eins og gefur að skilja eru tekjur 

þeirra sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð og þeim sem eru á atvinnuleysisbótum lægri 

en hjá foreldrum í launaðri vinnu. Ríflega 25% þeirra foreldra sem þiggja fjárhagsaðstoð 

eiga börn með sértæka námsörðugleika, langvarandi sjúkdóm, fötlun eða 

hegðunarraskanir. Hjá þeim foreldrum sem þiggja atvinnuleysisbætur er hlutfallið um 

20% en á meðal foreldra í launaðri vinnu er hlutfallið lægra, eða um 15%. Börn foreldra 

sem eru útivinnandi eru líklegri til að vera í tónlistarnámi og stunda hreyfingu af einhverju 

tagi en börn foreldra sem eru á fjárhagsaðstoð fara oftar í boð hjá vinum og taka frekar 

þátt í starfsemi félagsmiðstöðva, sem eru athafnir sem eru gjaldfrjálsar. Þá eru foreldrar 

í launaðri vinnu líklegri til að nota frístundakortið sem gefið er út af Reykjavíkurborg til að 

greiða fyrir íþróttir eða tómstundir barna sinna en þeir foreldrar sem eru á 

atvinnuleysisbótum eða á fjárhagsaðstoð (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, 

Heiður Hrund Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir, 2012). 

 

4.3 Jaðarstaða foreldra – velferð barna  

Í ritröð VIII sem unnin var af Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd árið 2015 og 

ber heitið Jaðarstaða foreldra – velferð barna sem unnin var af Elísabetu Karlsdóttur og 

Erlu Björg Sigurðardóttur (2015) var unnið úr niðurstöðum fyrrgreindrar rannsóknar um 

aðstæður reykvískra foreldra þar sem kafað var dýpra ofan í það hvort börn foreldra sem 

þáðu fjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbætur væru félagslega útilokuð frá þátttöku í 
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félagsstarfi sökum fjárhagsstöðu foreldranna. Einnig var skoðað hvort atvinnustaða og 

fjárhagur foreldra hefði áhrif á félagsauð barna og félagslegt tengslanet þeirra. Í 

niðurstöðum má sjá að 93% foreldra sem eru á fjárhagsaðstoð eru konur. Niðurstöður 

könnunarinnar leiddu í ljós að börn efnaminni foreldra höfðu takmarkaðan aðgang að 

gæðum samfélagsins miðað við börn efnameiri foreldra. Börn undir sex ára aldri taka 

síður þátt í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi, þau eru síður á leikskóla og því hafa 

þau þar af leiðandi síður aðgang að félagslegu tengslaneti. Börn á grunnskólaaldri sem 

eiga foreldra sem þiggja fjárhagsaðstoð eða eru á atvinnuleysisbótum stunda einnig síður 

en börn foreldra í launaðri vinnu, skipulagt íþrótta og tómstundastarf. Börn á aldrinum 

10-15 ára stunda samkvæmt niðurstöðunum frekar félagsstarf í félagsmiðstöðvum en 

skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi, en því fylgir minni fjárhagslegur kostnaður. Þar 

sem aðgengi þessara barna að skipulögðu starfi er ólíkt þeirra barna sem eiga foreldra 

sem fá launaðar tekjur hafa þau einsleitara félagslegt tengslanet og eru því útilokuð frá 

því að tengjast sterkum félagslegum böndum ólíkra hópa. Eins og fram kemur í 

kenningum um félagsleg tengslanet hafa rannsóknir sýnt að félagsleg tengslanet hefur 

áhrif þegar kemur að velferð einstaklinga (Amati, Rivellini og Zaccarin, 2014) og getur það 

jafnvel bætt upp fyrir efnahagslegan skort (Bø og Schieflo, 2009). 

Þau börn sem hafa mismunandi aðgengi að íþrótta-, tómstunda- og félagsstarfi hafa 

ólíkt félagslegt tengslanet. Minni líkur eru á að börn efnaminni foreldra auki félagsauð 

sinn þar sem þau skortir tengsl við börn efnameiri foreldra. Menntun foreldra skiptir máli 

hvað varðar menntun barnanna, ef foreldrar eru einungis með grunnskólamenntun leiðir 

það af sér að börn þeirra hafi minni áhuga á námi, þau tileinka sér önnur gildi og fari því 

á mis við frekari menntun líkt og foreldrarnir (Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2015). Menntun er einn mikilvægasti þátturinn í því að koma í veg fyrir og 

viðhalda fátækt og félagslegum arfi á milli kynslóða, auk þess sem menntun eykur lífsgæði 

fólks (Save the Children, 2014).  

4.4 TINNA verður til 

Í kjölfar þessara rannsókna sem fjallað hefur verið um varð hugmyndin um 

tilraunaverkefnið TINNU til. Hugmyndin af nafninu TINNU kemur frá steininum 

Hrafntinnu, sem er hrjúfur að utan en mjúkur að innan, sem endurspeglar þær breytingar 

sem geta orðið hjá einstaklingum.  
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Verkefnið var hugsað sem fjölþættur stuðningur fyrir unga einstæða foreldra sem 

eiga það sammerkt að vera notendur fjárhagsaðstoðar. Talið var mikilvægt að verkefnið 

fæli í sér möguleika á menntun eða starfsþjálfun, fjárhagsstuðning, uppeldisráðgjöf, 

aðstoð vegna húsnæðis auk annarrar sérfræðiþjónustu.  

Árið 2012 innleiddi velferðarsvið Reykjavíkurborgar matstæki sem kallast Eigið mat á 

starfsgetu (EMS) en því er ætlað að meta starfsgetu þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð. 

Þetta mat er bæði til að aðstoða notendur og félagsráðgjafa og er það til þess fallið að 

hjálpa til við að meta veikleika og styrkleika notenda til menntunar. Þetta mat er haft til 

hliðsjónar þegar meðferðaráætlun er gerð fyrir notendur. Á þjónustumiðstöðvum 

velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eru samankomnar ólíkar fagstéttir sem vinna 

sameiginlega að málefnum fjölskyldna og má þar nefna félagsráðgjafa, sálfræðinga og 

uppeldisfræðinga auk annara (Velferðarsvið, 2013).  

Þessi fagþekking nýtist vel í fjölskylduvinnu og því er mikilvægt að hún sé hluti af 

TINNU. Verkefnið TINNA þarf að hafa verkefnastjóra sem bæði sinnir þeim konum sem 

taka þátt í verkefninu og hefur verkefnastjórinn einnig yfirumsjón með öllum áætlunum 

sem gerðar eru. Einstaklingsáætlun er gerð fyrir hvern þátttakenda og mikilvægt er að 

henni sé fylgt vel eftir, en það leiðir til aukinna lífsgæða fyrir konurnar. Í áætluninni er 

farið yfir fjármál heimilisins, tómstundaiðkun, fjölskylduvinnu og tengslamyndun, auk 

þess sem konurnar koma til með að stunda nám eða fara í starfsþjálfun. Áætlunin gerir 

ráð fyrir að sinna börnum þeirra og meta þörf þeirra á stuðningi varðandi barnauppeldi, 

íþrótta- og tómstundaiðkun og umönnun barnanna. Markmið verkefnisins er að veita 

ungum einstæðum foreldrum og börnum þeirra langtímastuðning sem hafa notið 

fjárhagsaðstoðar í lengri tíma, þannig að auka megi lífsgæði þeirra (Velferðarsvið, 2013).  

4.5 Tilraunaverkefnið TINNA  

Velferðarvaktin tók skýrslu Elísabetar Karlsdóttur og Erlu Bjargar Sigurðardóttur (2015) 

Jaðarstaða foreldra – velferð barna, til umfjöllunar árið 2015. Lagt var til að félags- og 

húsnæðismálaráðherra myndi í samvinnu við sveitarfélögin leita leiða til þess að TINNA 

færi af stað. Í lok janúar 2016 var tveggja ára samningur um TINNU undirritaður af Eygló 

Harðardóttur, þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra, og Ellý Öldu Þorsteinsdóttur, 

þáverandi skrifstofustjóra á velferðarsviði Reykjavíkurborgar.  



37 

TINNA er staðsett í Fjölskyldumiðstöðinni í Gerðubergi. Þar hafa þátttakendur gott 

aðgengi að þjónustu og ráðgjöf bæði í formi hópavinnu auk þess sem einstaklingsáætlun 

er gerð út frá þörfum hvers og eins.  Eins og hugmyndir gerðu ráð fyrir eru börn kvennanna 

ekki undanskilin og snúa þeirra áætlanir að því að styrkja og efla þá verndandi þætti sem 

eru í þeirra lífi og fá þau styrki til að fara á ýmis konar námskeið, íþróttir eða tómstundir. 

Auk þess hafa þau aðgang að öðrum stuðningsúrræðum á vegum Reykjavíkurborgar ef 

þörf er talin á því (Reykjavíkurborg, 2017). Síðan verkefnið fór af stað hafa 47 konur byrjað 

í TINNU en í dag eru 37 konur skráðar í TINNU. Fimm konur eru útskrifaðar í vinnu og 

háskólanám, tvær eru fluttar burt, tvær hættu strax á fjárhagsaðstoð og ein hætti í TINNU. 

Þrjár konur eru að útskrifast í lok árs 2018 annaðhvort í vinnu eða á örorku (Þuríður 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 19. Október 2018). 

4.5.1 Fyrirliggjandi gögn um þátttakendur í TINNU 

Rannsakandi fékk aðgang að fyrirliggjandi gögnum frá verkefnastjóra TINNU varðandi 

húsnæðisstöðu og menntunarstig þátttakenda. Þá voru honum veittar upplýsingar um 

börn þátttakenda, hvort barnið væri í tómstundum og hvort það væri opið mál hjá 

barnavernd. Eins og sjá má í töflu 1 þegar þátttakendur byrjuðu í TINNU á árunum 2016 

og 2017 var húsnæðisstaða þeirra þessi: 10 leigðu hjá Félagsbústöðum, sex voru á 

almennum leigumarkaði og fjórar dvöldu hjá öðrum. Í september 2018 var húsnæðisstaða 

þeirra þessi: 15 eru að leigja hjá Félagsbústöðum, tvær eru á almennum leigumarkaði, 

tvær eru fluttar úr landi eða í annað sveitarfélag og ein dvelur hjá öðrum (Þuríður 

Sigurðardóttir munnleg heimild, 19. Október 2018). 
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  Húsnæðisstaða 2016-2017 2018   

  Íbúð á vegum Félagsbústaða 10 15   

  Leigir á almennum leigumarkaði 6 2   

  Býr hjá öðrum 4 1   

  Farin úr landi eða í annað sveitarfélag 0 2   

          

Tafla 1 Húsnæðisstaða þátttakenda 

Þegar tíminn sem þær hafa verið á fjárhagsaðstoð er skoðaður kom í ljós að fram til 

1. júní 2018 höfðu þær fengið fjárhagsaðstoð frá 24 mánuðum og upp í 104 mánuði, sem 

er sú sem hafði verið hvað lengst. Af þessum 20 konum sem hófu þátttöku í TINNU í maí 

2016 eru níu konur ennþá í TINNU, fimm eru útskrifaðar úr TINNU, ein er útskrifuð úr 

TINNU og byrjuð í háskólanámi, tvær eru fluttar úr landi eða í annað sveitarfélag, ein hætti 

strax og tvær eru komnar á örorku. Tekinn var inn hópur í byrjun árs 2018 og mál þeirra 

eru enn í vinnslu (Þuríður Sigurðardóttir munnleg heimild, 19. Október 2018). 

4.5.2 Fyrirliggjandi gögn um börn þátttakenda í TINNU 

Af börnum mæðranna 20 sem byrjuðu  í TINNU í maí 2016 var unnið með mál níu barna 

á grundvelli barnaverndarlaga, þar af var eitt barn í umsjá fósturforeldra þegar móðir þess 

byrjaði í TINNU. Árið 2018 er staðan sú að sex málum hefur verið lokað af þessum níu. 

Enn eru þrjú mál opin á grundvelli barnaverndarlaga, ástæðan fyrir því er sú að þau börn 

eru í umsjá fósturforeldra. Af þessum sex málum voru eftirfarandi úrræði boðin: PMTO 

námskeið fyrir foreldra, Stuðningurinn heim, stuðningsfjölskylda, tilsjón, Uppeldi til 

ábyrgðar og í einhverjum tilvikum voru börnunum boðin sálfræðiviðtöl hjá SÁÁ. Þau sem 

voru ekki með opin mál hjá barnavernd fengu einnig boð um þátttöku á hinum ýmsum 

námskeiðum, til viðbótar við fyrrgreind úrræði. Meðal annars var þeim boðið upp á 

þátttöku í Klókum krökkum sem er námskeið ætlað börnum með kvíða, Dale Carnegie, 

talþjálfun, auk tíma hjá sálfræðingum. Öll börnin voru í íþróttum eða tómstundum, nema 

þau sem ekki höfðu aldur til. Þá var ekki vitað um stöðu þeirra barna sem voru í fóstri 

(Þuríður Sigurðardóttir, munnleg heimild, 19. Október 2018). 

 



39 

4.6 Reglur um fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar og lög sveitarfélaganna 

Markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er að félagsþjónusta á vegum 

sveitarfélaga tryggi félagslegt og fjárhagslegt öryggi. Það er meðal annars gert með því að 

bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu, sjá til þess að börnum séu 

tryggð þroskavænleg uppeldisskilyrði og að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir 

félagsleg vandamál. 

Þeir sem eiga lögheimili í Reykjavík og hafa tekjur undir ákveðnum 

viðmiðunarmörkum eiga rétt á fjárhagsaðstoð, sem getur annað hvort verið í formi láns 

eða styrks. Samkvæmt 11. gr. reglnanna er grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklings 

sem hefur náð 18 ára aldri og býr í eigin húsnæði eða leigir húsnæði og framvísar 

þinglýstum húsaleigusamning, allt að 174.952.- á mánuði. Ekki er gert ráð fyrir framfærslu 

barna á heimilinu í grunnfjárhæðinni en í a) lið 16. gr. liðar sömu reglna er kveðið á um 

heimildir vegna sérstakra aðstæðna, svo sem aðstoð vegna barna á þeirra framfæri. Ef 

börn eiga lögheimili hjá viðkomandi foreldri er heimilt að sækja um sérstaka aðstoð vegna 

þeirra. Sú aðstoð felst í því að greiða fyrir daggæslu barns eða þátttöku í félags- og 

tómstundastarfi. Í b) lið 16. gr. liðar sömu reglna er ekki gerð krafa um að foreldri sé á 

fjárhagsaðstoð eins og í a) lið. Þennan lið má nota þegar foreldrar lenda í tímabundnum 

fjárhagserfiðleikum og geta til dæmis ekki greitt fyrir tómstundir, sálfræðiaðstoð eða 

annað fyrir barnið. Þau skilyrði sem eru sett fyrir þessa aðstoð eru að annað hvort 

foreldrar eða barnið sjálft verði að hafa notað þjónustu á vegum 

þjónustumiðstöðvarinnar. Einnig er sú krafa gerð að það sé gert samkomulag á milli 

foreldrisins og félagsráðgjafans um félagslega aðstoð (Reykjavíkurborg, e.d.b). 

Í ágúst 2018 voru 340 einstæðar mæður á fjárhagsaðstoð í Reykjavík á aldrinum 25-

39 ára og 90 mæður á aldrinum 18-24 ára (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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5 Kenningar 

Hér verður farið yfir þær kenningar sem taldar eru henta viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Farið verður yfir kenningar um valdeflingu, kenningar um félagslegan auð, kenningar um 

félagslega útilokun og félagslegt tengslanet. Hugtakið valdefling snýst um að færa valdið 

yfir til einstaklingsins og auka þannig lífsgæði hans. Rannsakandi valdi þetta hugtak því 

endurhæfingarferlið í TINNU stuðlar að því að valdefla þátttakendur og þannig öðlast þær 

stjórn á eigin lífi. Með félagslegri útilokun er einstaklingum hættara við því að búa við 

langvarandi félagslega erfiðleika. Rannsakandi valdi þessa kenningu því það er mikilvægt 

að styðja við þátttakendur í TINNU og veita þeim stuðning ásamt því að styrkja félagsnet 

þeirra. Félagslegt tengslanet vísar bæði til stuðnings frá ríki og samfélagi en einnig frá 

vinum og vandamönnum. Með því að styðja við þátttakendur Tinnu er verið að auka 

aðgang þeirra að félagslegu tengslaneti. Í kenningum um félaglegan auð er fjallað um þær 

bjargir sem einstaklingar geta notað til að styrkja eigin hagsmuni, sem er það sem felst í 

TINNU.  

5.1 Valdefling 

Valdefling er hugtak sem tengist bæði valdi og sjálfseflingu. Hugtakið vísar til þeirrar 

grundvallarhugmyndar að einstaklingurinn öðlist meiri stjórn á eigin lífi en hann hafði 

áður (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Með valdeflingu er unnið að því að einstaklingar 

öðlist vald á sínu lífi og hafi þannig möguleika á auknum lífsgæðum (Ramcharan og 

Borland, 2002). Í valdeflingarferlinu fá skjólstæðingar aðstoð til þess að ná þessu 

markmiði og hefur það mikil áhrif á vellíðan þeirra. Í ferlinu er áhersla aðallega lögð á 

styrkleika þeirra (Browne, 1995; Greene, Lee og Hoffpauir, 2005). Félagsráðgjafar nota 

sína reynslu og þekkingu til að valdefla skjólstæðinga sína þannig að þeir geti sjálfir notað 

sinn styrk og völd og þannig haft áhrif á sínar aðstæður (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Samkvæmt Goodley (2000) felur valdefling í sér að fólk geti tjáð tilfinningar sínar, tekið 

ákvarðanir á eigin forsendum og tjáð væntingar sínar og óskir. Valdefling miðar að því að 

auka sjálfræði einstaklinga og sjálfsákvörðunarrétt þeirra, og vinnur hún á móti undirokun 

og kúgun (Ramcharan og Borland, 2002). 
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5.2 Félagsleg útilokun 

Hugtakið félagsleg útilokun má rekja allt aftur til ársins 1980. Hugtakið var þá tengt 

staðbundinni útilokun þar sem einstaklingar voru félagslega útilokaðir, fólkið var fátækt 

og bjó í lélegu húsnæði á afskiptu svæði. Lítið var um félagslega aðstoð og 

atvinnumöguleikar voru fáir (Khan, Combaz og Fraser, 2015). Skilgreiningar á félagslegum 

vanda eru oft gerðar út frá vandasömum aðstæðum, heilsu, líkamlegri og andlegri 

vanlíðan og félagslegum erfiðleikum. Þeir einstaklingar sem líða skort á veraldlegum 

gæðum ásamt félagslegum stuðningi eru í aukinni hættu á að búa við langtíma félagslega 

erfiðleika (Harpa Njálsdóttir, 1999; Harpa Njálsdóttir, 2003). Stuðningur við einstæða 

foreldra er mikilvægur þáttur í forvörn til að efla líðan og lífsgæði. Þær fjölskyldur sem 

hafa aðgengi að félagslegum stuðning auka möguleika sína á að vera virkari í samfélaginu 

og nýta sér frekar þau úrræði sem í boði eru (Lipman, Boyle og Shear, 2003).  

Hugtakið félagsleg útilokun (e. social exclusion) var fyrst notað í kringum árið 1990. 

Hugtakið felur í sér að einstaklingurinn sé utanveltu við félagslegar bjargir, viðmið 

samfélagsins og félagsleg gildi. Viðkomandi finnur fyrir ójafnrétti og ójöfnuði en það getur 

átt rætur sínar að rekja til kynþáttar, kyns, þjóðernis, fjárhags- eða félagslegrar stöðu. 

Þessi staða veldur því að einstaklingurinn nýtur ekki hinna ýmsu gæða sem samfélagið 

býður upp á (Littlewood, Herkomnner og Koch, 2007).  

Félagsleg útilokun getur framkallað keðjuverkun. Útilokun frá atvinnu getur leitt til 

tekjutaps sem leiðir af sér efnahagslegan skort. Efnahagslegur skortur getur einnig leitt af 

sér margvíslegan vanda sem getur meðal annars takmarkað þátttöku fjölskyldumeðlima 

að hinum ýmsu þáttum samfélagins. Sem dæmi má nefna aðgengi að menntun, 

tómstundum, listum og menningu. Af þessu má áætla að afleiðingar félagslegrar 

útilokunar geta haft víðtæk áhrif á þá sem fyrir henni verða (Sen, 2000). Samkvæmt 

Suckling og Temple (2002) birtist félagsleg útilokun sem ein tegund eineltis. Athafnir felast 

í því að þolandinn er hunsaður, hann er útilokaður úr hópnum og þannig afskiptur. 

Recchia, Brehl og Wainryb (2012) eru á sama máli og nefna að með félagslegri útilokun sé 

vegið að félagslegri stöðu þolandans. Baktal, uppnefningar og sögusagnir um 

einstaklinginn eru einnig hluti af félagslegri útilokun (Roland og Vaaland, 2001).  

Einnig hefur verið rætt um aðra tegund höfnunar sem er félagsleg höfnun (e. social 

rejection). Þar er einstaklingnum haldið vísvitandi frá félagslegum samskiptum við annað 

fólk (McDougall, Hymel, Vaillancourt og Mercer, 2001; Williams, Forgas og Hippel, 2005). 
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Þetta getur haft langtímaáhrif á þá sem upplifa þetta, til dæmis varðandi traust, jafnvel 

þó höfnunin sé ekki lengur til staðar og aðstæður einstaklingsins séu breyttar frá því sem 

áður var (Boulton og Hawker, 2000; Killen, Rutland og Ruck, 2011). Aðrar afleiðingar 

félagslegrar útilokunar geta verið slæm heilsa, slakur málþroski, minni stjórn á 

tungumálinu og lítil eða engin menntun (Micklewright, 2002). Hver sem er getur orðið 

fyrir félaglegri útilokun en rannsóknir hafa sýnt að ákveðnir þættir hjá einstaklingum auki 

þó líkurnar. Meðal þess sem eykur líkurnar er ágreiningur innan fjölskyldunnar, þeir sem 

þurfa á einhvers konar umönnun að halda, fyrrum fangar, þeir sem eiga við andleg 

veikindi að stríða eða fötlun og þeir sem eru tekjulágir (Social Exclusion Unit, 2001).   

Félagsleg samskipti og að tengjast inn í einhvern hóp er þörf sem allir hafa. Líklegt er 

að sú þörf komi frá forfeðrum okkar þar sem þeir sem voru útskúfaðir úr samfélaginu áttu 

erfiðara með að verjast og afla fæðu en þeir sem tilheyrðu einhverjum hóp. Einstaklingar 

eru þó mismunandi og túlka félagslega einangrun á ólíkan hátt, hver eftir sinni tilfinningu 

og upplifun (Twenge og Baumeister, 2005). 

Í rannsókn sem gerð var árið 2007 kom í ljós að þeir einstaklingar sem hafa búið við 

langvarandi útilokun skortir oft samkennd og samúð með öðrum. Hæfnin til að setja sig í 

spor annara er ekki til staðar, þeir rétta síður fram hjálparhönd og finna síður til með 

öðrum (Twenge og Baumeister, 2005; Baumeister og Tice, 1990). Einkenni langvarandi 

útilokunar eru meðal annars þau að þolandinn trúir því að hann sé ómögulegur og að 

útilokunin sé hans sök. Félagsfærni hans versnar og hann dregur sig smám saman í hlé og 

sækist ekki lengur eftir samveru við aðra sem veldur svo áframhaldandi vanlíðan og 

einangrun (Boulton og Hawker, 2000). Þetta reynist börnum og unglingum enn erfiðara 

og getur orðið að stærra vandamáli með tímanum ef ekki er gripið inn í með viðeigandi 

hætti. Annars er hætta á að þau lendi í vítahring þar sem félagsfærnin slaknar og því 

verður erfiðara fyrir barnið að komast inn í hópinn og líkurnar á því að barninu verði 

hafnað aukast. 

5.3 Félagslegt tengslanet 

Einstaklingar innan fjölskyldu tengjast fjölskylduböndum og í mörgum fjölskyldum 

hjálpast allir að, þeir sýna hvert öðru gagnkvæman stuðning jafnt í gleði sem og sorg. 

Miklu máli skiptir fyrir vellíðan fólks að hafa aðgang að góðu félagslegu tengslaneti og 

félagsauð, því þar sækja þeir stuðning og hafa aðgang að ýmsum björgum, allt eftir 
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aðstæðum hverju sinni. Þessar bjargir eru háðar aðgengi einstaklinga að þeirra félagslega 

tengslaneti, sem ræðst af þeim sem tilheyra tengslanetinu og félagsauð þeirra (Bø og 

Schieflo, 2009). Félagslegur stuðningur vísar til stuðningskerfis vina og kunningja sem 

einstaklingurinn getur leitað til þegar hann á við vanlíðan að stríða og vantar stuðning, 

hvatningu eða aðstoð, eins konar vefur félagslegra sambanda (Franzoi, 2010; Umberson 

og Montez). Gott og varanlegt félagslegt tengslanet getur jafnvel bætt upp fyrir 

efnahagslegan skort (Bø og Schieflo, 2009).  

Með félagslegu tengslaneti er vísað til félagslegra samskipta sem samanstanda af 

óformlegum stuðning (e. informal support) og formlegum stuðning (e. formal support) en 

það fer eftir einstaklingum hversu brýn þörfin er. Formlegur stuðningur samanstendur af 

samfélaglegum úrræðum ríkis og sveitarfélaga en óformlegur stuðningur er tengslanet 

vina og vandamanna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Það sem tíðkast innan 

félagslegs tengslanets hefur áhrif á hegðun einstaklinganna innan þess (Cohen, 2004). 

Fjöldi einstaklinga innan tengslanetsins hefur áhrif á hversu fjölbreyttur stuðningurinn 

sem fæst þar sé og getur einnig  haft áhrif á hegðun þeirra (Cohen, 2004; Pettit, Erath, 

Lansford, Dodge og Bates, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að félagsleg tengslanet hafi áhrif 

á velferð einstaklinga í gegnum félagslegan stuðning (Amati, Rivellini og Zaccarin, 2014) 

og því er félagslegur stuðningur talinn mikilvægur þegar kemur að gæðum sambanda 

(Umberson og Montez, 2010).   

5.4 Félagslegur auður  

Félagsauður verður til innan félagsneta, hann einkennist af sameiginlegum viðmiðum og 

gildum. Félagsauður hefur gagnkvæm áhrif innan netsins á hegðun einstaklinganna sem 

getur orðið til þess að samfélög og hópar eiga auðveldara með að leysa vandamál sem 

koma upp þeirra á milli (Field, 2008). Í félagsauði felst viðurkenning, gildi og félagsleg 

viðmið. Félagsauður getur bæði falist í tengslum á milli einstaklinga sem eru í 

mismundandi stöðu í samfélaginu sem og á milli jafningja.  Áherslur fræðimanna þegar 

kemur að því að skilgreina félagsauð eru mismunandi. Bourdieu (1986, 1990) skilgreinir 

félagsauð sem þann auð sem einstaklingar geta notað til að bæta eigin hagsmuni. Hann 

segir að þetta séu þær bjargir sem einstaklingar hafa og nota til að gæta að hagsmunum 

sínum og stöðu. Putnam (2000) er með tvær skilgreiningar á félagsauði. Önnur þeirra er 

tengsl (e. bonding) en þau myndast með samstöðu fólks í tengslaneti og hin er myndun 
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nýrra tengsla (e. bridges). Félagsauður hefur bæði kosti og galla. Gallarnir eru meðal 

annars að tengslin geta viðhaldið félagslegum vanda en kostirnir eru að einstaklingurinn 

getur sótt í stuðning í gegnum sitt tengslanet. Mikilvægt er að viðhalda og styrkja 

félagsauðinn með því að skapa ný tengsl. Þannig geta einstaklingar skapað ný sambönd 

og aukið þannig félagsauð sinn. Brýrnar tengja saman ólíka einstaklinga og hópa og þannig 

eflist félagsauður fólks af ólíkum uppruna sem eykur bjargir þeirra og víðsýni (Hvinden, 

Hagen, Selle, Lorentzen, Slagsvold, Lohrmann, Gissinger, Østberg og Nordlie, 2005).  

Í kenningu Putnams er félagsauður talinn vera einn mikilvægasti þátturinn í aukinni 

velferð samfélags. Félagsauður felur í sér tengsl við fjölskyldu, vini og einstaklinga auk 

uppbyggingar á nýjum tengslum (Messner, Baumer og Rosenfeld, 2004). Putnam (2000) 

nefnir einnig að möguleikar barna foreldra sem eru á fjárhagsaðstoð séu takmarkaðir 

þegar kemur að því að skapa félagslegt tengslanet. Þátttaka þessara barna er takmörkuð 

þegar kemur að reglubundnu félagsstarfi og því eru tækifæri þeirra til að kynnast börnum 

frá efnameiri heimilum takmörkuð. Þetta leiðir til þess að þau geta upplifað höfnun og 

einangrast sem í kjölfarið getur stuðlað að félagslegri útilokun hjá fátækum börnum.  

Fræðimenn hafa sýnt fram á tengsl á milli fátæktar og félagslegrar einangrunar. Þeir 

einstaklingar sem glíma við félagslega útilokun upplifa það að þeir séu utan við félagslegar 

bjargir í samfélaginu. Þeir upplifa oft einnig ójafnrétti og ójöfnuð sem má rekja til kyns, 

þjóðernis, félags eða fjárhagslegrar stöðu þeirra. Þetta getur leitt af sér útilokun frá 

ýmsum gæðum samfélagsins (Littlewood, Herkommer og Koch, 2007). Þessi útilokun 

getur hrundið af stað keðjuverkun, svo sem tekjutap sem getur leitt af sér efnahagslegan 

skort, sem getur leitt af sér takmarkað aðgengi að hinum ýmsu lífsgæðum svo sem 

menntun, tómstundaiðju og fleiru (Sen, 2000). Einstaklingur sem á í góðum og miklum 

samskiptum við aðra sem hann á eitthvað sameiginlegt með er ríkari af félagsauð heldur 

en sá sem á í innihaldssnauðum samskiptum (Field, 2008).  

Fukuyama (2000) telur að félagsauður sé óformlegt viðmið sem eflir samvinnu á milli 

hópa og einstaklinga. Eins og Putnam þá tengir hann félagsauð og hefðbundnar dyggðir 

saman en hann telur að viðmið nægi ekki, heldur verði þetta að leiða til gagnkvæmra 

samskipta. Samskipti einstaklinga geta verið við mismunandi hópa, líkt og við fjölskyldu, 

starfsfélaga eða vini. Fukuyama nefnir fjórar leiðir til að efla félagsauð en þær eru öruggt 

umhverfi, félagsleg réttindi, menntun og siðvenjur. Coleman (1988) ræðir einnig um 
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félagstengsl en þá sem samskipti með einstaklinga. Samkvæmt honum eru þetta athafnir 

sem stjórnast af þeim skyldum og væntingum sem hver og einn einstaklingur setur sér og 

byggjast þessar athafnir á gagnkvæmu trausti. Magn auðs af ólíkum toga hefur áhrif þegar 

kemur að félagslegri stöðu einstaklinga og möguleikum þeirra í að víkka þeirra félagslega 

tengslanet. Því stærri félagslegur auður sem einstaklingurinn hefur því stærra tengslanet 

getur hann virkjað. Með virkjun þessara tengsla byggist félagslega tengslanetið upp og 

þar með möguleikinn til að skapa félagslegan auð (Bourdieu, 1986). 
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6 Rannsóknaraðferð  

Í þessum hluta verður farið yfir aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar sem gerð var meðal 

starfsfólks og þátttakenda sem lokið hafa þátttöku í TINNU um reynslu þeirra og upplifun af 

verkefninu. Fjallað verður um markmið rannsóknarinnar og greint frá rannsóknarspurningum. 

Þá verður farið yfir þá aðferð sem notast var við auk þess að fjallað verður um hvernig 

rannsóknin var framkvæmd. Farið verður yfir hvernig unnið var úr rannsókninni og að lokum 

verður sagt frá takmörkunum og styrkleikum rannsóknarinnar.  

6.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var annars vegar að skoða upplifun og reynslu starfsmanna TINNU 

af úrræðinu og hins vegar að skoða upplifun og reynslu þátttakenda sem lokið hafa þátttöku í 

TINNU. 

Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hver er upplifun og reynsla mæðra sem tekið hafa þátt í TINNU verkefninu ? 

Undirspurning: Upp að hvaða marki hefur TINNU verkefnið aukið lífsgæði þátttakenda og 

barna þeirra ? 

2. Hver er upplifun og reynsla fagfólks af árangri verkefnisins TINNU ? 

6.2 Aðferð og framkvæmd  rannsóknar 

Efni rannsóknarinnar er að skoða upplifun þeirra mæðra sem hafa lokið þátttöku í  verkefninu 

og hver þeirra reynsla af TINNU sé. Það er mikilvægt að rannsaka þetta verkefni með það í 

huga hvort það skili tilætluðum árangri. Einnig er mikilvægt að heyra raddir þeirra sem koma 

að verkefninu, bæði starfsmanna og þátttakenda. Það er mikilvægt að sjá hvað er verið að gera 

vel í TINNU verkefninu og það sem betur má gera fyrir áframhaldandi þróunarvinnu. Þar sem 

TINNA er tilraunaverkefni enn sem komið er hefur ekkert slíkt verkefni verið sett á laggirnar 

áður á Íslandi og er þetta fyrsta rannsóknin sem gerð hefur verið á þessu verkefni.  

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að fá djúpan skilning á upplifun og 

sjónarhorni þátttakenda (Padgett, 2008). Viðtölin voru tekin með grundaða kenningu til 

hliðsjónar en það er ein þekktasta nálgunin innan eigindlegrar aðferðarfræði. Grundaðar 

kenningar eru oft notaðar á litla hópa, en sú kenning útskýrir hegðun og upplifun fólks, viðhorf 

þeirra og hvaða merkingu það leggur í samskipti. Þegar notast er við grundaða kenningu eru 
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gögn kóðuð, rannsakandi skrifar vettvangsnótur og ákveður hvaða skjöl hann ætlar að greina. 

Fyrir þær rannsóknir sem grunduð kenning er notuð eru viðtöl tekin við meðalstórt þýði, oft 

um 20-30 manns, en það geta verið fleiri og færri. Byrjað er á kóðun á viðtölum og 

skjalagreiningu (e. document analysis) þar sem rannsakandi skoðar ópersónugreinanleg gögn 

bæði um þátttakendur í TINNU og börnin þeirra. Eigindleg rannsóknaraðferð hentar vel þegar 

lítið er til um efnið og rannsakandi vill fá upplýsingar og upplifun þátttakenda frá þeirra 

sjónarhorni og hvernig þátttakendur túlka sína reynslu. Einnig vill rannsakandi skoða efnið á 

dýptina, þannig öðlast hann meiri skilning (Padgett, 2008). Veikleiki rannsóknarinnar snýr að 

smæð hennar, það er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum hennar en hún gefur 

vísbendingar um það hvernig verkefnið hefur reynst. Notast var við hliðverði til að nálgast 

viðmælendur og getur það haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar, en hliðvörður er sá 

einstaklingur sem stjórnar aðgengi að rannsóknarvettvangnum, sem dæmi má nefna yfirmann 

eða framkvæmdarstjóra stofnunar (Guðrún Kristinsdóttir og Hervör Alma Árnadóttir, 2015). 

Þá er nauðsynlegt að benda á það að val hliðvarðar á þátttakendum getur skekkst því líklegt 

er að hann velji ekki þá sem eru ósáttir við þjónustuna (Osborn og Bromfield, 2007). 

Haft var samband við verkefnastjóra verkefnisins og óskað eftir þátttöku þeirra. Í kjölfarið 

var þeim sent bréf þar sem fram kom stutt lýsing á rannsókninni ásamt verklagsreglum. Einnig 

komu fram upplýsingar um rannsakanda og leiðir til að nálgast hann ef þátttakendur hefðu 

einhverjar spurningar eða athugasemdir. Þá kom fram að nafnleyndar yrði gætt og að þeir 

gætu sagt sig frá þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án skýringa. Þátttakendur voru 

upplýstir um að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að öllum gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni 

(Padgett, 2008). Sótt var um leyfi til Reykjavíkurborgar fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og 

fékkst leyfið í september 2018. Ekki þurfti að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar vegna 

þess að þátttakendur gáfu upplýst samþykki en höfundur starfar þó eftir lögum 

Persónuverndar nr. 77/2000 

Þegar þátttakendur voru valdir var notast við hentugleikaúrtak en það er notað þegar velja 

á einstaklinga sem best er að ná til og er þessi aðferð eitt mest notaða úrtaksvalið þegar kemur 

að eigindlegum rannsóknum (Polit og Beck, 2006). 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar skrifuðu undir upplýst samþykki og fengu allar helstu 

upplýsingar sem vörðuðu rannsóknina (Sigurður Kristinsson, 2013). Undirbúningur að þessari 

rannsókn hófst í lok maí 2018 þegar unnið var að rannsóknaráætluninni. Um haustið sama ár 
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var fræðilegi hluti ritgerðarinnar skrifaður. Viðtölin fóru fram í október og nóvember 2018 og 

var hvert viðtal um það bil 40-60 mínútur að lengd. Framkvæmd rannsóknarinnar lauk í 

nóvember en úrvinnsla gagna hófst í október. 

6.3 Úrvinnsla gagna og gagnaöflun  

Stuðst var við rannsóknarspurningarnar með viðtalsvísa til hliðsjónar og tekin voru hálfstöðluð 

viðtöl við starfsmenn sem hafa unnið við TINNU verkefnið sem félagsráðgjafar kvennanna í 

verkefninu sjálfu. Einnig voru tekin viðtöl við tvo þátttakendur sem hafa verið útskrifaðir úr 

TINNU. Þátttakendum var boðið að velja sér stað þar sem viðtölin voru tekin, oft er um að 

ræða heimili þátttakenda, einkaskrifstofu eða á almenningsrými þar sem næði er, en 

samkvæmt Padgett (2008) er mikilvægt er að skapa umhverfi sem er þægilegt fyrir 

þátttakenda. Reiknað var með að hvert viðtal tæki um klukkustund. 

 Hálfstöðluð viðtöl eru vel til þess fallin að fá góðar upplýsingar frá viðmælendum (Padgett, 

2008). Viðtalsvísir var gerður til að tryggja að spurningarnar sem spurðar voru yrðu opnar en 

þá gat rannsakandi spurt nánar út í ákveðin atriði eða bætt við spurningum sem komu upp á 

meðan viðtalinu stóð (Padgett, 2008). Rannsakandi studdist við athyglisvaka (e. probes) en það 

er mikilvægt fyrir hann að vera vakandi svo hann geti komist á þá dýpt sem hann vill í viðtalinu 

og einnig til að stýra viðtalinu aftur í rétta átt (Padgett, 2008). Rannsakandi gerði 

vettvangsnótur en samkvæmt Padgett (2008) geta þær verið truflandi á meðan viðtalinu 

stendur svo að rannsakandi gerði þær að viðtali loknu. Viðtölin voru tekin upp og hljóðrituð 

og eftirá voru þau afrituð í tölvu og stutt samantekt var gerð úr hverju viðtali fyrir sig. Að 

lokinni afritun eyddi rannsakandi hljóðrituðu viðtölunum.  

Viðtölin voru þemagreind og kóðuð en flestar eigindlegar rannsóknir byrja á opinni kóðun 

þar sem hugtök og kenningar eru tekin úr textanum og skoðuð. Kóðunin var í framhaldinu 

flokkuð undir ákveðin þemu sem verða síðar notuð í niðurstöðum rannsóknarinnar (Padgett, 

2008). Þá skrifaði rannsakandi hjá sér athugasemdir í viðtalinu til að greina það sem ósagt var, 

til dæmis tón í röddinni, svipbrigði og líkamstjáningu. Þessi tjáning er mikilvægur partur af 

eigindlegum rannsóknaraðferðum (Padgett, 2008). Rannsakandi skoðaði ópersónugreinanleg 

gögn um þátttakendur og börn þeirra og greindi frá þeim upplýsingum. Freundlich, Avery og 

Padgett (2007) nefna að þegar tekin eru viðtöl við fagaðila fáist annað sjónarhorn sem er 

hjálplegt að hafa við gerð rannsóknarinnar.  
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6.4 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar  

Þær takmarkanir sem rannsakandi gæti mögulega þurft að takast á við eru meðal annars að 

það gæti reynst erfitt að fá þátttakendur til að hitta rannsakanda.  

Réttmæti var tryggt og hár aðferðafræðilegur staðall. Áreiðanleiki er byggður á því að 

mögulegt sé að endurtaka rannsóknina við aðstæður sem eru sem líkastar þeirri fyrri. Í 

eigindlegum rannsóknum getur þetta reynst erfitt því erfitt er að ná veruleikanum aftur eins 

og hann var (Bryman, 2012). Með því að notast við hálfstöðluð viðtöl fær viðmælandi tækifæri 

á að lýsa reynslu sinni og upplifun á viðfangsefninu með eigin orðum. Rannsakandinn getur þá 

hlustað vel á það sem viðmælandinn hefur að segja og getur tekið ákvörðun um að spyrja 

nánar út í það sem viðmælandinn segir (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013; Smith, 

Flowers og Larkin, 2009). Það er mikilvægt að heyra upplifun og reynslu bæði frá 

starfsmönnum verkefnisins og þátttakendum. Þessi rannsókn og niðurstöður hennar munu 

vonandi geta nýst félagsráðgjöfum og sálfræðingum í þeirra vinnu, vonandi mun hún einnig 

nýtast stjórnendum sem eru leiðandi í að þróa úrræði innan félagsþjónustunnar. Einnig mun 

þessi rannsókn geta sýnt fram á mikilvægi þess að úrræði séu bæði í formi 

einstaklingsendurhæfingar og hópendurhæfingar. Þar sem TINNA er tilraunaverkefni sem er 

tiltölulega nýtt af nálinni hafa engar rannsóknir verið gerðar á þessu verkefni og verður þessi 

því sú fyrsta.  
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7 Niðurstöður  

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með, og sagt var frá í inngangi, voru eftirfarandi:  

1. Hver er upplifun og reynsla mæðra sem tekið hafa þátt í TINNU verkefninu ?  

Upp að hvaða marki hefur Tinnu verkefnið aukið lífsgæði þátttakenda og barna þeirra ? 

2. Hver er upplifun og reynsla fagfólks af árangri verkefnisins TINNU ? 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun og reynslu starfsmanna TINNU og 

þátttakenda sem lokið hafa þátttöku í TINNU.  

Þegar gögnin voru þemagreind komu í ljós sex þemu. Fyrsta þemað var streituvaldandi 

þættir en undirþemun þar voru húsnæðisaðstæður, félagsleg einangrun, fjárhagsvandræði og 

fátækt, vímuefnaneysla, áföll og ofbeldi og að lokum námserfiðleikar. Annað þemað var líðan 

þátttakenda, undirþemun þar voru fjölþættur vandi, kvíði, sjálfsmynd, viðhorf og ábyrgð og 

skortur á stuðningi. Þriðja þemað var stuðningur og undirþemun þar voru stuðningur frá 

starfsmönnum TINNU, traust og nálægð, valdefling og lífsgæði. Fjórða þemað var 

foreldrahlutverkið. Undirþemun þar voru fyrirmyndarforeldri, uppeldisráðgjöf, samvera 

foreldris og barns og tómstundir barna.  Fimmta þemað var einstaklingsendurhæfing og 

undirþemun þar voru einstaklingsáætlun og markmiðasetning og eftirfylgd. Sjötta og síðasta 

þemað var þáttur félagsráðgjafa.  

Þemunum verður lýst með beinum tilvitnunum en það er gert svo lesandi fá betri innsýn í 

niðurstöður rannsóknarinnar. Öllum starfsmönnum TINNU sem talað var við voru gefin 

dulnefni, sem eru eftirfarandi: Sigrún, Steinunn, Margrét og Þóra. Þátttakendur TINNU fengu 

dulnefnin Alma og Selma. Þegar rannsakandi talar um þátttakendur þá er verið að vísa til þeirra 

sem hafa tekið þátt í TINNU verkefninu, þegar rannsakandi vísar í þá þátttakendur sem viðtölin 

voru tekin við verður þess sérstaklega getið og þegar rannsakandi vísar í starfsmenn TINNU 

verður þess einnig sérstaklega getið.  

7.1 Streituvaldandi þættir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að streituvaldandi þættir hafa mikil áhrif á líðan 

þátttakenda og þeir spila stóran þátt í endurhæfingarferlinu. Aðspurðir voru allir 

félagsráðgjafarnir sammála um það að húsnæðisleysi og fjárhagsvandræði væru stærstu 
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streituvaldarnir í lífi þátttakenda. Einnig voru þættir eins og fátækt nefndir sem eru þá 

afleiðing af langvarandi fjárhagsvandræðum. Þá nefndu flestir félagsráðgjafarnir ofbeldi og 

ýmis konar áföll sem þátttakendur höfðu lent í sem streituvalda í þeirra lífi. 

7.1.1 Húsnæðisaðstæður 

Í viðtölunum kom fram að staðan á leigumarkaðnum í dag sé mjög óvinveitt flestum og þá 

sérstaklega þeim sem fjárráðin þrengja að sökum hárrar leigu. Allir félagsráðgjafarnir voru 

sammála um að húsnæðismálin væru mikill streituvaldur og það væri sammerkt hjá flestum 

þátttakendum að húsnæðiserfiðleikar væru stórt vandamál hjá þeim. Sigrún segir: 

[...] þannig að sko húsnæðið er náttúrulega rosalega rosalega mikilvægur þáttur og hérna 

þó að þær séu duglegar og við hjálpum þeim að sækja um á frjálsum markaði, þá er svo 

gríðarlega mikill munur á verði, þú færð 180.000.- í fjárhagsaðstoð cirkabout, fyrir skatt 

notabene, og þér býðst leiguíbúð á 260.000.- ok þú reiknar hvað þú færð í húsaleigubætur 

og sérstakar húsaleigubætur, það dugar samt ekki, þó þær séu allar af vilja gerðar og detta 

bara í einhvern lukkupott og finna einhverja íbúð, þá er það samt bara reikningsdæmi sem 

bara gengur aldrei upp, aldrei aldrei. 

Sigrún bætir svo við að erfitt sé að hafa konur í endurhæfingu sem eru án húsnæðis því 

húsnæðisleysi er mjög streituvaldandi þáttur:  

[...]Þær sem hafa verið húsnæðislausar, hérna það er bara óraunhæft að ætlast til þess að 

þær mæti hér þrisvar sinnum í viku í einhverja dagskrá þær eru jafnvel ekki búandi með 

börnin sín hjá sér því þær geta það ekki, börnin eru bara einhvers staðar, í einu tilviki hjá 

ömmu og afa og konan var inn á svefnbekk hjá vinkonu [...] og náttúrulega búandi inn á 

fólki, skipta eftir 6 vikur, fara á næsta stað, ein bjó í bíl, ekki með börnin að vísu, þannig 

að sko húsnæðið er náttúrlega rosalega rosalega mikilvægur þáttur 

Allir félagsráðgjafarnir voru sammála um að staðan á húsnæðismarkaðnum gerði 

þátttakendum erfitt fyrir og sagði Sigrún í því samhengi: 

[...]það eru ekkert allir sem vilja leigja einstæðri móður sem er ekki með atvinnu sko, og 3 

mánaða fyrirframgreiðslu sem er nær milljón sko, þannig að já húsnæði er rosalega, 

rosalega mikill streituvaldur [...] 

Eins og fram kemur hér framar ræddu félagsráðgjafarnir um að erfitt væri að vera með 

þátttakendur í endurhæfingu sem eru með ótryggt húsnæði þar sem húsnæði er eitt af 

grunnþörfunum og það þarf að vera í lagi svo að endurhæfing beri árangur. 
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7.1.2 Fjárhagsstaða og fátækt  

Fram kom að ásamt húsnæðisstöðu, er fjárhagsstaða þátttakenda einnig mikill streituvaldur, 

þar sem konurnar eru annað hvort á fjárhagsaðstoð eða á endurhæfingarlífeyri. Þær ræddu 

einnig um að konurnar hefðu áhyggjur af framtíð sinni og að börnin þeirra myndu búa við 

sömu aðstæður og þær. Steinunn segir í þessu samhengi:  

[...]því það að búa við 189.000.- eða 157.000.- fyrir skatt á mánuði er meira en að segja 

það, það er bara mjög erfitt í samfélaginu sem við lifum í í dag, bara það ef við getum 

brotið það að börn þessara mæðra endi á sama stað yrði bara gríðarlegu árangur og upp 

á þeirra framtíð.  

Félagsráðgjafarnir nefndu allir að það að vera á fjárhagsaðstoð í langan tíma hefði slæm áhrif, 

bæði á fjárhag og líðan kvennanna. Fjárhagsaðstoð er hugsuð sem neyðaraðstoð í skamman 

tíma og því geta þær sem hafa verið á fjárhagsaðstoð í langan tíma átt erfiðara með að komast 

aftur á réttan kjöl. Sigrún segir í því samhengi:  

[...]að hugsa um langtímanotendur á fjárhagsaðstoð það er svo margt sem hlýtur þá að 

vera brotið hjá þér, ef þú ert búin að vera sjö ár á fjárhagsaðstoð eins og sú sem er búin 

að vera lengst, þú ert með lægstu tekjurnar sem til eru, bara endalausar fjárhagsáhyggjur, 

þú getur ekki leyft þér nokkurn skapaðan hlut, og með börn á framfæri þannig að já, þær 

þurfa margar hverjar mjög mikla aðstoð.  

Margrét ræddi um það sama og Sigrún og nefndi fjárhagslega stöðu sem streituvald, hún sagði: 

Örugglega fjárhagsleg staða, hún hefur rosalega mikil áhrif, þegar þú átt ekki pening út 

mánuðinn.. ALLTAF! það er auðvitað mjög streituvaldandi, það er svosem eitthvað sem 

við reynum að fara í líka, hvernig er hægt að gera hlutina ódýrt og svoleiðis, þannig að 

samt sem áður er það mjög streituvaldandi[...] 

Alma talar um að hún hafi fengið mikla aðstoð og hvatningu frá starfsmönnum TINNU sem 

henni þótti mikilvægur. Hún fékk stuðning frá þeim þegar hún vildi gera upp skuldir sínar, en 

eins og hjá mörgum öðrum eru fjárhagsstaða mikill streituvaldur hjá henni,  hún segir:  

[...] ég skulda skattinum geðveikt mikið og var bara komin á svolítið slæman stað 

fjárhagslega þarna og hún bara fór með mér í gegnum þetta. Hún var ekki að leiða mig 

heldur var hún bara svona ég ætla bara að leiðbeina þér gerðu þetta sjálf en ég skal 

leiðbeina þér skilurðu. Síðan var gert árangurslaust fjárnám og ég fer til þeirra og bið þær 

um að koma með mér, ég var bara það kvíðin að ég meikaði ekki að fara á staðinn skilurðu. 

Ég veit alveg að ég þurfti ekki að mæta, þetta tók bara eina mínútu skilurðu, en ég vildi 

samt gera það, ég vildi bera ábyrgð á mínum hlutum skilurðu, þó að þetta var bara [slær í 

borð] ok búið skilurðu [hlær] 

Selma ræðir einnig um að fjárhagserfiðleikar hafi verið eitt stærsta vandamálið hjá sér: 
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[...] mestu erfiðleikarnir hjá mér voru fjárhagserfiðleikarnir en annars bara vann ég út úr 

þessu. Jú jú þetta er alveg erfitt andlega, en eins og ég segi, ég er bara ég og ég harka 

hlutina bara af mér stundum [hlær]  

Allir félagsráðgjafarnir voru sammála um mikilvægi þess að aðstoða konurnar við að hætta að 

framfleyta sér og fjölskyldu sinni á fjárhagsaðstoð. Það er mikið lagt upp úr því að hvetja 

konurnar áfram og vinna með þeirra framtíðarsýn, bæði þeirra, og barna þeirra vegna.  

7.1.3 Vímuefnaneysla, áföll og ofbeldi 

Félagsráðgjafarnir nefndu allir að konurnar ættu það flestar sammerkt að saga þeirra væri lituð 

af áföllum, ofbeldi og í sumum tilvikum vímuefnaneyslu. Þóra nefndi þessi atriði og bætti auk 

þess við eftirfarandi:  

[...] lítið stuðningsnet, húsnæðisvandi, ummm..[hugsar] hjá sumum eru erfiðleikar með 

börnin, en alls ekkert öllum[...]  

Margrét greindi einnig frá sambærilegum þáttum og Þóra og ræðir sérstaklega um ofbeldi sem 

konurnar hafa orðið fyrir og segir:  

[...] flókin samskipti við barnsfeður, það er barnsfeður sem eiga sögu um ofbeldi og jafnvel 

neyslu, streita í kringum það, við erum með nokkra þátttakendur sem búa við ógnanir að 

hálfu ekki endilega barnsfeðra eða fyrrverandi sambýlinga, þú veist það er saga um ofbeldi 

hjá all flestum, það veldur klárlega streitu. 

Báðir þátttakendurnir sem talað var við eiga það sammerkt að hafa verið í neyslu. Alma segir 

frá því á eftirfarandi hátt að hún hafi verið í ofbeldissambandi og hvað fékk hana til þess að 

hætta í neyslu: 

Þegar ég var 17 ára þá var ég í ofbeldissambandi og varð ólétt og ég fór í fóstureyðingu, 

ég hafði ekkert upp á að bjóða, það var erfitt, en ég gerði það. Þegar ég var ólétt af 

stráknum mínum var ég tvítug, ég var ennþá í rugli og mig langaði það ekki lengur skilurðu, 

ég ætla bara að hætta þessu, en frá 14-17 ára þá er ég samfleytt í neyslu í fimm mánuði, 

ég gerði mig útúrruglaða og svo kom ég bara heim og horfði á mömmu, þú skalt sjá að ég 

sé undir áhrifum [...]     

Selma lýsir sinni reynslu þannig að hún hafi lokað á samskipti við sína nánustu og hún hafi 

notað vímuefni til að deyfa erfiðar tilfinningar:  

[...] það eru 3 ár af mínu lífi sem ég man ekkert eftir, ég fór í fulla dagneyslu, ég talaði við 

mömmu og pabba á jólunum í þessi þrjú ár, annars var ég ekki í neinum samskiptum við 

þau, var ekki í samskiptum við neinn nema bara vini mína, eða þú veist vini [gerir 

gæsalappir með fingrum] mína. Þannig að já þetta var svolítið mikið til að deyfa allt sem 

gekk á [...] deyfa tilfinningar og komast í burtu frá heiminum. Lífið var mjög erfitt þegar ég 
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var yngri, ég átti erfiða æsku og drykkfelldan pabba og mömmu sem var pillufíkill og svona 

[...] 

Þá nefnir Sigrún að þátttakendur sem vitað er að hafi verið í vímuefnaneyslu séu reglulega 

beðnar um að koma með starfsmönnum og láta taka af sér vímuefnapróf. Þar sem traust ríkir 

á milli félagsráðgjafa og þátttakenda segir hún að konurnar komi yfirleitt hreint fram við þær 

þegar grunur leikur á neyslu og þær viðurkenni neysluna frekar, hún segir eftirfarandi:  

[...] þær sem hafa til dæmis verið í neyslu vita það að við erum með vímuefnastest [...] þá 

fara þær kannski að segja okkur á mánudegi að hérna ohh ég verð að segja þér að ég datt 

í það um helgina[...]og þá koma þær að fyrrabragði og áður en testið er sko eða þegar 

maður segir þú veist, þú ert að fara í test og þær segja æ getum við sleppt því, ég er búin 

að gera þetta og þetta og þetta, þannig að þá er svona nálægðin verður það mikil og þá 

traustið þannig að þá getur maður unnið með það þannig sko [...] 

7.1.4 Námserfiðleikar 

Rannsakandi spurði hvernig skólaganga þátttakenda hefði verið og félagsráðgjafarnir ræddu 

allir um að konurnar ættu það sameiginlegt að eiga litla menntunarsögu, flestar hefðu lokið 

grunnskóla en mjög fáar framhaldsskóla. Ástæðuna fyrir því töldu þær vera að margir af 

þátttakendum TINNU eiga við einhvers konar námserfiðleika að stríða og að þær hefðu fengið 

lítinn utanaðkomandi stuðning meðan á náminu stóð. Steinunn segir:  

 [...]lélegt stuðningsnet í námi, mæta illa, lítið gert í því. Námserfiðleikar, lesblinda, 

stærðfræðiblinda og athyglisbrestur eru held ég stór þáttur sem hefur haft áhrif á þessa 

skólagöngu. Flestar hafa klárað grunnskóla en framhaldsnámið hefur verið tekið í pörtum 

eða þær ekki mætt, en það sem snýr að náminu, hvort þær treysti sér í það, þær hafa 

slæma reynslu, þær eru oft ekki tilbúnar að fara í frekara nám[...] 

Þá eru félagsráðgjafarnir sammála um að vímuefnaneysla hafi haft áhrif á skólagöngu 

þátttakenda. Einnig hefur það áhrif að þær hafi eignast börn ungar að árum.  Þóra segir í því 

samhengi:  

Þær náttúrlega eru margar að eignast börn rosalega ungar, á milli 18 og 20, þær eru 

margar með bara einhvers konar námserfiðleika, margar í neyslu á þessum tíma, þannig 

að já það er svona kannski ólíkt milli þeirra en svona í þessum flokkum, barneignir og lítið 

fjármagn, geta kannski ekki búið heima, lítið stuðningsnet, það er enginn sem styður þær 

fjárhagslega, þá verða þær bara að fara að vinna, þær sem eru í neyslu eru ekki að geta 

sinnt skólanum og svo veit ég ekki hvort þær allar séu með námsvanda, ég held ekki sko, 

en kannski spilar það eitthvað inn í líka. 

Aðspurðir um námsvanda eiga báðir þátttakendurnir sem talað var við það sameiginlegt að 

vera greindar bæði með ADHD og kvíða. Þær telja báðar að það hafi haft neikvæð áhrif á þeirra 
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námsframvindu. Einnig eiga þær það báðar sameiginlegt að skólaganga þeirra er mjög slitin. 

Selma segir í því samhengi:  

Ég er með massívan athyglisbrest og alveg rosalegan kvíða og þunglyndi og svona, ehh 

mér gekk alltaf vel í grunnskóla, þangað til að ég kom upp í unglingadeild [...] einkunnirnar 

mínar fóru úr því að fá 10 í öllu, niður í 8-6-4 og svo datt ég út. Svo fer ég í framhaldsskóla 

í  1 ½ önn, ég hætti á miðri önn, svo fór ég í neyslu, svo prufaði ég að fara í framhaldsskóla 

komst þar inn, hætti í miðju námi, ég komst 2x inn í annan framhaldsskóla, hætti við, ég 

fer síðan í endurhæfingu (...]   

Alma segir frá sinni skólagöngu og að vandræðin hennar hafi byrjað þegar hún flutti til 

Reykjavíkur utan að landi og var greind með ADHD:  

[...] mamma barðist fyrir greiningu á mér en var bara sagt hún er óþekk, hún er bara 

ógeðslega óþekk [...]Ég fékk enga hjálp [...] þá fór ég bara í mótþróa og gerði í því að vera 

léleg, sem krakki gerði ég mér ekki grein fyrir því hvaða áhrif þetta hefur seinna meir, en 

þetta hafði gífurleg áhrif. Ég skipti mjög ört um skóla, ég er búin að vera í sjö grunnskólum, 

þannig að það var bara mjög eðlilegt fyrir mig að vera bara eitt ár í hverjum skóla og bara 

svolítið að feika það [...] Frá 17 og fram að núna er ég búin að reyna mörgum sinnum að 

fara í skóla [...]   

Í dag eru báðir þátttakendurnir í skóla og gengur þeim báðum vel, Selma segir í því samhengi: 

[...] og þá í rauninni komst ég fyrst að því að ég gæti lært, af því að ég hélt að ég gæti ekki 

lært lengur af því að ég var orðin svo fullorðin og kunni ekki neitt lengur og svona, komst 

að því að ég var bara virkilega góð í námi, þau hjálpuðu mér að komast svolítið áfram í 

þessu og svona, létu mig fara í áhugasviðspróf og þar komst ég að því að ég hef voðalega 

gaman af kennslu [...] 

Ölmu gengur vel í sínu námi og hún fær góð meðmæli frá sínum stjórnendum, hún segir: 

[...] ég var að fá fyrstu einingarnar mínar í sumar [...] ég reyndar féll í íslensku og 

stærðfræði en ég fékk 8 í lokaeinkunn í ensku. Á morgun er ég að byrja í fagnámskeiði eitt 

og eftir sumarfrí fæ ég strax að fara inn á leikskólabrú þó svo að ég sé með tveggja ára en 

ekki þriggja ára starfsreynslu [...] en af því að ég er bara með svo góð meðmæli frá mínum 

stjórnendum að ég fæ að fara inn ári fyrr. 

7.1.5 Líðan þátttakenda 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að næsta þema sem kom fram var líðan þátttakenda. Þau 

undirþemu sem koma þar fram eru eftirfarandi: kvíði, sjálfsmynd, viðhorf og ábyrgðarhluti og 

skortur á stuðning. Félagsráðgjafarnir voru sammála um að konurnar ættu við fjölþættan 

vanda að stríða, en margar af konunum hafa verið greindar með kvíða auk þess sem sjálfsmynd 

þeirra er brotin. Þá töluðu þær allar um að skortur á stuðningi væri áberandi hjá þessum 
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konum en flestar hafa þær lítið sem ekkert stuðningsnet. Margar þeirra hafa engan sem þær 

geta leitað til ef þær eru í fjárhagsvandræðum né neinn til að styðja þær félagslega.  

7.1.6 Kvíði 

Allir félagsráðgjafarnir voru sammála um að kvíði virðist vera gríðarlega stór þáttur í lífi þessara 

kvenna en þátttakendum stendur til boða að fara á HAM (Hugræn atferlismeðferð) sem er 

námskeið við kvíða, sem þær gefa góða raun af. Starfsmenn TINNU nota matstæki og lista til 

að mæla kvíða og þunglyndi og í kjölfarið vísa þær konunum í viðeigandi úrræði. Sigrún segir í 

því samhengi:  

[...] það er bara mjög erfitt að vinna í sjálfum sér, að stíga það skref, þannig að það er 

ekkert alltaf einhver bein braut í því, þú tekur tvö skref áfram og eitt afturábak, en sjaldnar 

kannski fimm skref afturábak[...] 

Steinunn talar einnig um kvíðann hjá þátttakendum og fær hún konurnar í samvinnu með sér, 

og með hugmyndum frá konunum komast þær að því hvað þátttakandinn er tilbúin í að gera, 

hún segir:  

[...] já eða þá það hefur enginn spurt þær, ok er það mikill kvíði, hvað þarf að gerast í þínu 

lífi til að þú getir mætt í skólann eða verið, ok þú veist ef það hentar ekki að fara í skóla 

myndi henta þér að fara bara í fjarnám, myndi henta þér ef það er vilji að fara í eitthvað 

bóklegt nám og svo eru aðrar námsleiðir, það er Hringsjá það er Mímir þá er bara að reyna 

að finna eitthvað sem passar[...] 

Báðir þátttakendurnir greina frá miklum kvíða sem hafði hamlandi áhrif á þeirra líf, og þá 

sérstaklega á skólagönguna þeirra. Alma greinir frá því á eftirfarandi hátt:  

Ég var að berjast til að fá kvíðastillandi lyf þarna og ekki til að dópa mig upp heldur til að 

fúnkera en ég fékk það ekki í gegn, gott og slæmt skilurðu. En í dag fæ ég ekki kvíðakast, 

einu skiptin sem ég fæ svona hjartslátt er þegar ég er að dreyma að ég sé orðin of sein í 

vinnuna eða eitthvað svoleiðis skilurðu [...]  

Þegar hún var spurð að því hvað hefði hjálpað með kvíðann svaraði hún að einkasamtölin sem 

hún átti við starfsmann TINNU hafi bjargað henni, hana vantaði stuðning og utanumhald sem 

hún fékk hjá þessum starfsmanni.  

 

Þá töluðu félagsráðgjafarnir um að konurnar ættu við ákveðna forðun að stríða, þegar 

erfiðleikar steðja að hætta þær að mæta í stað þess að taka á vandamálinu. Í TINNU hefur 



58 

verið markvisst unnið að þessu og þær hafa lært að afboða sig ef þær komast ekki. Sigrún sagði 

í því samhengi: 

[...] og til dæmis ein sem byrjaði mjög vel og mætti, fór svo niður í rosalegan kvíða og þá 

var það svolítið hennar leið eða það sem hún hafði gert áður sem hún var að þá þorði hún 

ekki að koma tilbaka, af því hún væri búin að missa svo mikið úr, hún væri búin að klúðra, 

búin að eyðileggja, þá yrði hún bara rekin sko, þannig að þá þurftum við bara svolítið að, 

við bara byrjum upp á nýtt, ekkert mál, vinna hana til baka aftur sko, tvö skref áfram, eitt 

afturábak, það er þessi fjölþætti vandi sem er svona, maður er svolítið af grisja ofan af, 

hvar maður á að byrja og hérna og þessar mætingar, þú veist það er bara mjög mjög mjög 

erfitt fyrir margar að standa við að mæta, læra að afboða til dæmis, viðtöl eða ég kem ekki 

í dag í fræðslu eða eitthvað það er bara rosalega erfitt fyrir margar að læra þá ábyrgð 

hvernig hérna tek ég upp símtólið og sendi sms, hringi eða sendi tölvupóst [...] 

7.1.7 Skortur á stuðning 

Félagsráðgjafarnir voru allir sammála um að konurnar ættu það sameiginlegt að hafa lítið 

stuðningsnet, bæði félagslegt og fjárhagslegt. Steinunn nefndi að það væri mikilvægt fyrir þær 

að mynda tengsl og styrkja stuðningsnetið sitt og sagði: 

Bara það að komast í virkni, komast út úr húsi, að fá að vera í félagslegum tengslum, þær 

eru að mynda vinatengsl líka svo þær eru líka að bæta í sitt stuðningsnet, það bara eitt og 

sér skiptir þær ofboðslega miklu máli [...] Bara það að hafa þetta mikla aðgengi að 

félagsráðgjöfum, við verðum þetta auka stuðningsnet. 

Margrét ræðir einnig um skort á stuðning hjá þátttakendum og hún bætir við að hlutverk 

starfsmanna TINNU sé oft að vera konunum innan handar.  

[...] já eða lítið stuðningsnet, flestir þátttakendur hafa ekki gott bakland, eiga ekki mömmu 

og pabba sem eru að styðja þau eða slíkt, þannig að.. og sumar hafa bara engan, einhvern 

veginn, þannig að maður sér það líka, þá kannski gengur maður meira inn í að vera svolítið 

svona sá sem þær geta leitað til bara með alls konar praktíska aðstoð líka. 

Þóra er sama sinnis og nefnir að þótt þær hafi stuðningsnet, þá sé það ekki alltaf til góða og 

segir: 

[...] já margar hafa mjög lítinn stuðning, sumar hafa lítið en samt gott stuðningsnet en svo 

eru aðrar sem bara hafa ekkert og sumar hafa lítið og mjög slæmt stuðningsnet. 

7.1.8 Sjálfsmynd, viðhorf og ábyrgð 

Félagsráðgjafarnir töluðu allar um að sjálfsmynd þátttakenda væri brotin og stór hluti af þeirra 

endurhæfingu væri að efla sjálfsmynd þeirra. Þá hefur sjálfsmynd þeirra líka áhrif þegar kemur 

að uppeldishlutverki þeirra. Þeim hefur boðist að fara á námskeið í uppeldisaðferðum til að 

efla foreldrafærni sína sem hefur nýst þeim vel. Steinunn bætir við og segir:  
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[…] fyrir þær sem mæður í uppeldishlutverki að hafa geta fengið að fara á námskeið í 

PMTO eða PTC námskeið og flestar sem eru með aðeins eldri börn hafa fengið að fara á, 

það eru bara auka foreldraverkfæri sem að ýtir undir og er með í að peppa þær og þær fá 

meira klapp á bakið og þú veist ég er að gera rétt, þú veist, staðfestingu því þær eru oft 

með litla sjálfsmynd og eru svolítið að brjóta sig niður og ég held að það hafi líka þú veist 

mikið að segja við erum ekki bara þú veist að styðja þær að ná markmiðum sínum við erum 

líka að hvetja þær áfram[…] 

Þá tala þær um viðhorf og ábyrgðarhluta þátttakenda, þegar konurnar hafa verið lengi á 

fjárhagsaðstoð þá þurfa þær stundum aðstoð við að gera sér grein fyrir sinni ábyrgð. Oft 

reynist það töluverð vinna fyrir félagsráðgjafana að stuðla að hugarfarsbreytingu hjá þeim. 

Steinunn nefnir í því samhengi: 

Hmm, oft að breyta viðhorfi. Snúa við viðhorfi, þegar að hlutir eru búnir að vera í of langan 

tíma, þetta er bara minn réttur, ég á alveg að fá félagslega íbúð út af því að þessi sem var 

í betri stöðu en ég, hún fékk íbúð. Hver er þín ábyrgð? Þú mættir ekkert í skóla, þú færð 

skerðingu, ok þá hætti ég bara í skóla, þú veist hver var þín ábyrgð samt að mæta? Ég held 

að það sé svona helsta svona umm, að breyta viðhorfi þeirra og líka hjálpa þeim stundum 

að setja markmið, þær eru búnar að vera svo lengi á fjárhagsaðstoð og þetta er bara orðið 

einhvern veginn svona lífið, þegar helsta markmið einstaklings um tvítugt er að fara á 

örorku, hvernig breytir maður því viðhorfi? 

Margrét tekur í svipaðan streng og nefnir að bakgrunnur kvennanna hafi oft áhrif líka, hún 

segir: 

En svo finnur maður líka að það er viðhorfsvandi hjá ansi mörgum líka og það tekur líka 

smá tíma að vinna með það, kannski þetta að til dæmis að líta á fjárhagsaðstoð sem tekjur, 

að þetta sé bara sjálfsagt mál og af hverju fæ ég ekki meiri aðstoð og þú veist að þetta sé 

ekkert verið að hjálpa manni svo mikið, það er líka svolítið þetta bakland, þessi bakgrunnur 

sem að fylgir sko að[...] 

Félagsráðgjafarnir nefndu að oft gæti reynst erfitt að vinna með þátttakendum sem hafa verið 

vanvirkir í langan tíma og eiga erfitt með að mæta í TINNU. Þóra talar um að ein helsta 

áskorunin í starfinu sé að hjálpa konunum að átta sig á hver þeirra stefna sé í lífinu, hún segir: 

[...] Það finnst mér vera stærsta áskorunin, maður hefur prófað alls konar leiðir maður er 

að hringja og senda tölvupóst, banka heima og bara endalaust endalaust, maður fær ekki 

nein viðbrögð við því, þá er maður svolítið svona hvað á maður að gera? Maður er ekki að 

fara að sitja um fyrir fólki, draga það með og þú verður alltaf að fá þennan samstarfsvilja 

og það allt. Þannig að það finnst mér klárlega vera helsta áskorunin, kannski bara þetta að 

fá þær til að átta sig á því hvað þær vilja gera og það er svolítið svona vinna sem að er i 

gangi yfir svolítinn tíma, það er svolítið svona markmiðið. Þetta er svona by far, alveg það 

stærsta.   
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Alma ræðir bæði um vanvirknina sem hún upplifði sökum veikinda sinna og hvernig starfsfólk 

TINNU hafi brugðist við því þegar hún mætti ekki, hún segir: 

Ef ég lét mig hverfa sem gerðist alveg stundum, ef ég svaraði ekki símanum eða eitthvað 

þá mættu þær heim til mín [hlær mikið] það var ógeðslega fyndið, ég var sofandi á miðjum 

degi að drepast úr þunglyndi og kvíða. Það eru ekkert allir tilbúnir í þetta skilurðu, þú 

myndir ekkert gera þetta fyrir manneskju sem er ekkert að vinna í sér, annars ert þú bara 

að brenna út. 

Þá ræðir Alma um að hún hafi verið tilbúin að takast á við sín vandamál, hún segir:   

[...] Ég var tilbúin til að gera allt saman, ég var með lítið barn og ég sé bara hvað mín 

andlegu veikindi hafa gífurleg áhrif á hann og ég var ekki tilbúin til að halda áfram með 

það, ég er búin að komast þetta langt [...] 

Félagsráðgjafarnir ræddu um að mikilvægt væri að taka lítil skref en þær eru duglegar að hvetja 

þátttakendur áfram í átt að sínum markmiðum. Steinunn segir:  

[...] það er að ýta, að þær staðni ekki og þú veist það er alltaf eitthvað að gerast í öllum 

málum, mismikið en við þurfum að horfa á hverja og eina og stundum taka minni skref en 

við höfum alveg séð sumar taka miklum framförum í því að vera bara heima og gera ekkert 

og eiga erfitt með að fara með barnið sitt út í leikskóla eða skóla í það að vera komin í 

síðan bara nám. Eitthvað sem þær höfðu aldrei órað fyrir, ég get þetta alls ekki, út í að ég 

get þetta! 

7.2 Stuðningur  

Þriðja þemað er stuðningur. Undirþemun eru eftirfarandi: Stuðningur frá starfsfólki TINNU, 

traust, nálægð, valdefling, aðgengi að félagsráðgjöfum og aukin lífsgæði. 

Fram kom hjá öllum félagsráðgjöfunum að meðal þess sem nýtist þátttakendum sem best sé 

mikið utanumhald og mikill stuðningur sem þær fá frá þeim. Konurnar geta hringt beint í 

farsímana þeirra eða sent þeim tölvupóst og allar töluðu þær um að það hefði myndast mikið 

traust á milli þeirra og þátttakendanna og að nálægðin við konurnar hefði þar mikið að segja.   

7.2.1 Stuðningur frá starfsmönnum TINNU 

Félagsráðgjafarnir voru allar sammála um að þessi mikli stuðningur og utanumhald sem 

konurnar fengju skipti höfuðmáli í hversu vel þeirra einstaklingsendurhæfing gengi. Þær 

nefndu að traust á milli þeirra og þátttakenda skipti miklu máli sem og nálægðin við konurnar. 

Steinunn segir:  

[...] við erum ekki í fílabeinsturni og ekki aðgengilegar nema kannski hálftíma á viku eða 

þú veist það þarf ekki að bóka viðtal hjá okkur fleiri mánuði eða vikur fram í tímann, þær 
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hafa aðgengi, við erum búnar að færast nær þeim og ég held að því það er ekki bara alltaf 

líka í formlegum, það myndast bara önnur tengsl og þarna þú veist það að það sé markvisst 

verið að reyna að vinna með þær að hjálpa þeim að ná sínum markmiðum held að það 

skipti þær rosalega miklu máli því þetta eru einstaklingar sem hafa oft verra stuðningsnet, 

utanumhald er lítið í lífi þeirra, það er enginn sem er... við finnum að við verðum þeirra 

auka stuðningsaðilar, þú veist þær hringja í okkur í sorg, þær hringja í okkur í gleði svo við 

verðum svona auka stuðningsnet. 

Þóra er sammála þessu og bætir við að erfitt sé að bíða eftir aðstoð félagsráðgjafa þegar 

einstaklingurinn þarf á henni að halda. Hún segir:  

...af því að maður getur ímyndað sér ef maður hringir eitthvað og þarf aðstoð núna, æji 

nei þú þarft að bíða eftir að viðkomandi hringi einhvern tímann og svo þarftu að bíða eftir 

viðtali. Þannig ég held að það nýtist þeim best, þessi mikli stuðningur og ráðgjöf. 

Báðir þátttakendurnir sem talað var við voru sammála því sem starfsmenn TINNU nefndu 

varðandi stuðninginn frá þeim. Alma talar um að hún hefði getað fengið þá aðstoð sem hún 

þurfti á að halda, hún ræddi einnig um viðhorfið sem hún mætti, bæði frá öðru fagfólki og 

einnig frá félagsráðgjöfum í TINNU og sagði:  

 [...] þær eru svo ógeðslega spenntar fyrir öllum konunum sínum og það gefur manni svo 

rosalega mikið, af því maður hefur alveg lent í félagsráðgjafa sem er bara ekki að nenna 

þessu og þá nennir maður ekkert að tala við þær [...] þetta svona í fyrsta skipti sem ég finn 

fyrir einhverri faglegri vinnu frá einhverjum í kerfinu, fyrir manneskju eins og mig sem, en 

þau eru bara mögnuð! 

Hún talaði sérstaklega um þá hlýju og umhyggju sem hún fann frá starfsmönnum TINNU og 

nefnir eitt dæmi sem var henni minnisstætt: 

Ég ætla að sýna þér eina mynd sem mér þykir ótrúlega vænt um sem sýnir bara hvernig 

þær eru, eins og ég hitti starfsmann TINNU í Costco um daginn og þá bara labba ég upp 

að henni að knúsa hana, [sýnir mynd á símanum] þetta er starfsmaður TINNU með 

strákinn minn skilurðu hann bara dýrkar hana, hann talar ennþá um hana þó hann var 

tveggja að verða þriggja ára, þarna er konan í hinni vinnunni þinni [hlær og leikur barnið 

sitt] það skiptir líka svo miklu máli, af því að hún tók bara svona, ég er hérna fyrir þig, ég 

er ekki að fara að gera hlutina en ég er hérna og það bara, það er ómetanlegt, gjörsamlega 

ómetanlegt, þær eiga allt hrós skilið, ohh ég fæ bara tár sko.  

Selma er viss um að hún væri ekki á þeim stað sem hún er á í dag ef það væri ekki fyrir stuðning 

frá starfsmönnum TINNU, og hún nefnir að hún hefði líklega ekki haldið áfram í skólanum: 

[...] eins og ég segi áður en ég byrjaði í TINNU var ég ekkert á leiðinni að halda áfram og ef 

ég hefði ekki byrjað í TINNU þá hefði örugglega hætt og ég væri ennþá á fjárhagsaðstoð 

og hlutirnir væru að ganga mikið verr hjá mér. Þannig að ég svona eiginlega þakka þeim 

svolítið mikið fyrir allt sem er í gangi hjá mér [...] þær hjálpuðu mér á svo margan hátt, það 
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er ekki bara það að vera virkur, heldur bara að hugsa svolítið inn á við. Bara hvað vil ég 

[leggur áherslu á orðið ég] og eins og þú sérð í dag, ég er útskrifuð, ég er í vinnu, ég er í 

skóla, ég er í sjálfboðaliðastarfi líka, svolítið mikið í gangi [hlær] ég hef ekki undan þessa 

dagana. 

Félagsráðgjafarnir nefna að þar sem Tinna sé einstaklingsmiðuð endurhæfing skipti miklu máli 

að þær hvetji konurnar áfram og segir Steinunn í því samhengi: 

[...] þessi stuðningur og utanumhald sem þær hafa til að ná sínum markmiðum, og aðgengi 

að okkur, ég held að það skipti rosalega miklu máli, við erum bara eins og klappstýrur að 

hvetja þær áfram og ég held að þær sjái það að við viljum það besta fyrir þau og börnin 

þeirra og sérstaklega varðandi börnin, ekki það að það sé vandi í öllum málum, alls ekki 

[...]  

Þá nefna félagsráðgjafarnir að þátttakendur hafi líklega ekki upplifað þennan stuðning og þetta 

mikla utanumhald áður sem þær hafa þurft á að halda. Þóra segir í því samhengi: 

[...] það sem þær upplifa hér sem kannski þær hafa ekki upplifað annars staðar er að við 

gefumst ekki upp á þeim. Þær eru bara hér, þó þær séu ekki að mæta eða sinna, það er 

ekki hægt að reka þær héðan, ekki eins og í öðrum úrræðum þar sem er mætingarskylda 

og hart tekið á því og ef þú sinnir ekki mætingu þá ertu farin heldur er hér bara, þú ert 

bara hér, auðvitað gerum við kröfur á virkni, mætingu og þátttöku og allt þetta en þú veist 

við sleppum þér ekki fyrr en þú ert hætt á fjárhagsaðstoð. Og það held ég að sé það sem 

TINNA gefur þeim, það hefur alltaf einhver trú á þeim.  

Aðspurð um stuðninginn sem hún fékk frá starfsfólki TINNU nefnir Alma öryggið sem hún fann 

fyrir og að starfsfólk TINNU var alltaf til staðar og reiðubúið í að styðja hana: 

það er þetta öryggi sem hún hefur [...] ég er mjög ánægð og þú veist TINNA hjálpaði mér 

með þetta [...] ég er bara búin að vera að vinna að þessu, ég veit alveg að ég er frábær 

einstaklingur. Þegar pabbi varð veikur þá hringi ég bara í starfsmann TINNU, mér líður illa 

má ég tala við þig [...] Æj ég veit ekki, mér finnst bara TINNA yndisleg, ég veit ekki.. ég get 

dásamað þær endalaust, en þær væru ekki svona æðislegar nema ég væri tilbúin að díla 

við mig og mitt stöff. 

Selma upplifði einnig mikinn stuðning frá starfsmönnum TINNU og hún ræðir einnig um 

viðhorfið sem hún mætti, sem hún hefur ekki fundið fyrir annars staðar: 

Þær hjálpa þér með allt og stuðningurinn er svo mikilvægur. Þetta er lítill hópur og þær 

veita persónulega aðstoð fyrir hvern einn og einasta, ef þú þarft bara að gráta, gráttu þá 

bara ég skal bara vera hérna, svo lætur þú mig bara vita þegar og hvort þú vilt tala um 

þetta og það er einmitt munurinn á þessu og þegar maður mætir á þjónustumiðstöð, 

maður finnur hvað þetta er mikil færibandavinna, það er bara næsti, neibb, næsti, ok þú 

hefur rétt á þessu.. þetta er bara svona, þú ert bara enn einn einstaklingurinn á 

fjárhagsaðstoð 
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7.2.2 Traust og nálægð  

Þegar um einstaklingsendurhæfingu er að ræða verður nálægð á milli þátttakenda og 

starfsmanna meiri en ella og það myndast traust þeirra á milli. Það gerir starfið auðveldara, 

bæði fyrir starfsmenn og fyrir þátttakendur. Varðandi tengslin segir Steinunn:  

[...] Maður finnur svo mikinn mun á þeim að mynda þessi tengsl, verður svo miklu 

auðveldara í svona miklum samskiptum við þær og ég myndi segja að það væri svona 

auðvelt, það er svona skemmtilegast myndi ég segja og þær vilja allar eitthvað betra, þær 

vilja allar einhver breytingar, svo það er auðvelt að setja sér stutt markmið og svo er bara 

að framfylgja þeim, það getur reynst erfiðara. Þær vilja allar einhverjar breytingar, það er 

enginn þeirra sem bara “ég er bara mjög sátt og ætla að vera á fjárhagsaðstoð” það er 

enginn þeirra sem er þar, þær vilja allar einhverjar breytingar í sínu lífi. 

Varðandi nálægðina segir Sigrún að það sé mikill kostur að vinna með svona lítinn hóp í einu. 

Steinunn tekur undir orð Sigrúnar og lýsir því hvað þær gera þegar konurnar mæta ekki: 

[...] og ég held líka að í þeim málum sem ég hef verið, þar kannski er dulin neysla og 

eitthvað þannig þá hefur það fyrr komið upp á borðið heldur en það hefði gert ef við 

værum ekki inni í myndinni, því við erum að sjá að þær eru ekki að mæta, það er svo mikið 

utanumhald, við vitum þegar þær eru ekki að mæta, við erum búin að hringja og senda 

tölvupóst og þær svara ekki, þá á endanum þá förum við og bönkum heima hjá þeim, þú 

veist bara hæ, er ekki allt í lagi og þar hefur bara ýmislegt komið í ljós. 

Steinunn ræddi einnig um samskiptin við þátttakendur, að nálægðin við konurnar gerir það að 

verkum að erfiðara sé fyrir konurnar að halda upplýsingum frá þeim. Hún ræðir um muninn á 

því að hitta félagsráðgjafa sjaldan undir formlegum kringumstæðum eða eins og er hjá þeim í 

TINNU, þar hitta þær konurnar nokkrum sinnum í viku auk þess sem þær hitta börnin þeirra 

reglulega og nálægðin verður meiri.  

[...] ef einhverjar eru að fela eitthvað, þú veist eins og ef eitthvað kemur upp sem var ekki 

vitað, þú veist síðan er maki inni á heimilinu og eitthvað svona, við komumst að þessum 

hlutum út af því að þær eru bara í svo miklum samskiptum við okkur og þær eru í öðruvísi 

samskiptum [...] og síðan erum við í sumarvirkni og við sjáum líka börnin, og þú veist 

börnin tala við okkur líka, svo við höfum í rauninni, erum í svo miklu meiri samskiptum við 

þær en svona hefðbundni félagsráðgjafi er. 

7.2.3 Valdefling  

Unnið út frá kenningum um valdeflingu og félagsráðgjafarnir nefndu hversu mikilvægt það 

væri fyrir konurnar að koma að sinni eigin endurhæfingu. Steinunn nefnir að konurnar koma 

sjálfar með hugmyndir af því sem þær vilja vinna að og félagsráðgjafarnir reyni að horfa út fyrir 

kassann og þannig komast þær að samkomulagi um það sem hentar. Steinunn segir: 
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[...] þær koma með einhverjar hugmyndir um það sem þær vilja gera og þær prufa það og 

það virkar ekki og þá endurskoðum við það bara, við erum ekki að þrýsta þeim í eitthvað 

“þú varst búin að ákveða þetta nú heldur þú bara áfram” ok þú veist þetta hentaði ekki, 

þá prófum við bara plan B, og svo bara plan C og stundum plan D. það er eiginlega bara, 

já oft sem að já ég held að munurinn sé [...] þessir einstaklingar eru sérfræðingar í sínu 

eigin lífi, það má ekki taka það af þeim, og þau vita oft hvað þeim langar að gera [...] 

Selma var ánægð með að hún hafi verið spurð álits að því sem hún vildi gera, einnig naut sonur 

hennar góðs af hennar þátttöku í TINNU: 

Þær basically spurðu okkur, hvað viljið þið gera? Hvað langar ykkur að læra um, hvað 

langar ykkur að gera? Og við fengum allt sem við vildum, þær eru alveg bara yndislegar. 

Þær hjálpuðu líka syni mínum að komast í tómstundir og hann alveg bara brilleraði í öllum 

tómstundum, þú veist körfubolta, handbolta og þetta, elskar þetta [...] 

7.2.4 Lífsgæði  

Lífsgæði þátttakenda hafa aukist með þátttöku í TINNU. Þar hefur markviss vinna með 

konunum í þeirra markmiðasetningu og skýr stefna um hver næstu skref séu mikið að segja. 

Félagsráðgjafarnir eru sammála um að lífsgæði þeirra aukast þegar þær upplifa breytingarnar 

sem verða á lífi þeirra. Þóra nefnir í þessu samhengi: 

En kannski hafa lífsgæðin breyst af því að hérna koma þær inn og það er gerð þessi 

einstaklingsáætlun og bara markvisst unnið með hana og alltaf reynt að fara svona, já 

stefna að að ná einhverju markmiði, þú veist, ertu að fara í, eigum við að stefna í Virk [...] 

viltu fara að vinna eða eitthvað svona, og með því að vinna svona markvisst í þessu þá er 

maður náttúrulega að leitast við að auka lífsgæðin og það hefur alveg gerst hjá mörgum 

[...] Það er verið að vinna markvisst með þeirra markmið og þeirra framtíðardrauma og 

þær studdar alveg heilshugar í því að ná því sem þær vilja gera, svo til dæmis vilja þær 

stefna eitthvert annað og þá bara ok, þá gerum við það og þær eru bara studdar í því. 

Þegar þátttakendurnir voru spurðir hvort lífsgæði þeirra hefðu aukist stóð ekki á svörum. Þær 

eru báðar með langtímamarkmið sem þær stefna að sem snúa að þeirra eigin heilsu og þeirra 

aðstæðum. Selma greinir frá þessu á eftirfarandi hátt: 

Ég er að hugsa um heimili, ég er með barnið mitt, ég er í 50% vinnu, ég er í 100% námi ég 

er í sjálfboðaliðastörfum, ég get 100% lofað þér því að ég væri ekki að gera allt þetta ef 

það væri ekki fyrir Tinnu. Af því þær ýttu mér áfram í svo miklu, vertu bara þú [...] 

Alma greinir frá því hvernig hennar lífsgæði hafa breyst til hins betra, hún er að verða skuldlaus 

og hún sér ekki fram á fjárhagslegt óöryggi í nánustu framtíð, hún segir: 

Ég er að klára að gera upp tanngarðinn minn [...] ég er í vinnu, ég sé ekki fram á að fara að 

missa hana [...] og mér líður mjög vel þar [...] Ég er að fara að taka bílprófið mitt, ég hef 

aldrei tekið bílpróf [...] allar þessar mublur sem ég er með hérna inni hef ég fengið gefins 
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[...] þetta passar ekkert saman, núna er ég að fara að geta eignast mitt dót sem að ég á 

sem að passar við mitt heimili, fattarðu? [...] Strákurinn minn finnur ekki fyrir fjárhagslegu 

óöryggi og það skiptir ógeðslega miklu máli. Og ég sé ekki fram á að það sé fjárhagslegt 

óöryggi, þú veist jú jú það kemur alveg [...] 

7.3 Foreldrahlutverkið  

Fjórða þemað er foreldrahlutverkið. Undirþemun eru eftirfarandi: fyrirmyndarforeldri, 

uppeldisráðgjöf, samvera foreldris og barns, aðstæður barna og tómstundir barna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að starfsfólki TINNU þykir mikilvægt að konurnar sjái sig 

sem fyrirmyndir og að börnin þeirra sjái mæður sínar sem fyrirmyndir. Þá tala þær einnig um 

að það sé mikilvægt að börnin séu í einhverri virkni. Lögð er áhersla á að kenna mæðrunum 

að búa til jákvæðar samverustundir með börnunum sem kosta lítinn pening. Meðal annars er 

þátttakendum og börnum þeirra boðið að koma í sumarvirkni og hefur það reynst vel.  

7.3.1 Fyrirmyndarforeldri 

Varðandi fyrirmyndirnar eru allir félagsráðgjafarnir sammála um að mikilvægt sé að mæður 

barnanna séu þeim góðar fyrirmyndir, í þessu sambandi segir Sigrún: 

[...] Sko við höfum talað rosalega mikið um fyrirmyndir, eins og í ESTER matinu, þá er ein 

spurningin um það bara, hvaða fyrirmyndir í lífinu á barnið þitt aðrar en þig? Og þá fara 

þær að hugsa um sig sem fyrirmynd[...]  

Margrét er sammála því og nefnir að mæðurnar vilja standa sig vel gagnvart börnunum sínum. 

Hún ræðir einnig um mikilvægi þess að félagsráðgjafarnir hitti börnin þeirra og einnig að 

börnin sjái að mæður þeirra séu í einhvers konar virkni: 

[...]og vera fyrirmynd fyrir börnin sín, við ræðum það alltaf reglulega við þær og það er 

alveg stór hvati finnst mér hjá flestum þeirra, þær vilja gera vel og vilja komast á betri stað 

og flestar vilja bara fá hjálp við það, barnanna vegna og sín vegna, varðandi börnin þá 

höfum við frekar góða yfirsýn yfir stöðu barnanna myndi ég segja, eða allavega miklu 

meira heldur en almennt sem félagsráðgjafi á þjónustumiðstöð, bæði hittum við þau flest 

og stundum bara í samveru[...] það að vera í einhverri virkni og gera eitthvað reglulega 

annað heldur en að vera heima, þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þessi börn, að þau 

sjái, bara að mamma er ekki bara heima allan daginn, hún er að gera eitthvað [...] 

7.3.2 Tómstundir barna 

Starfsmenn TINNU nefna að mikil áhersla er lögð á það í TINNU að börnin séu í tómstundum 

eða íþróttum. Steinunn segir í því samhengi: 

Við reynum alltaf að tryggja að börnin séu í einhverjum tómstundum eða í einhverri virkni 

sjálf því það er líka forvörn varðandi framtíðina svo að við þarna... það er eitthvað sem 
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þær hafa kannski ekki hugsað út í og við í rauninni horfum út fyrir kassann, við byrjum á 

því að reyna að gera það sem þarf, fyrir börnin, við erum líka með eftirfylgni fyrir börnin[...] 

Selma er þakklát fyrir að sonur hennar hafi fengið að prófa hinar ýmsu tómstundir og talar um 

að honum hafi líkað það mjög vel. Aðspurð sagði hún að annars væri hann að öllum líkindum 

ekki í tómstundum í dag, hún sagði: 

[...] Hann hefði ekki fundið út hvað honum finnst gaman, ég hefði ekki efni á því að vera 

demba honum í margar tómstundir til að finna út hvað honum finnst gaman. Á meðan við 

vorum hérna þá prufaði hann keilu, júdó, handbolta, körfubolta, fótbolta, karate líka, og 

hann fann það út að honum langar að æfa fótbolta en hann getur það ekki út af löppunum 

á sér, hann á erfitt með að nota fæturnar í boltadæmi en honum langar að æfa það. En 

hann komst aftur á móti af því að af því hann er örvhentur þá gengur honum extra vel í 

handbolta og körfubolta, þeir sækjast í örvhent fólk þannig að hann fann það út að honum 

finnst það mjög gaman og ofan á það er hann mjög stór [...] 

7.3.3 Samvera foreldris og barns 

Félagsráðgjafarnir voru allir sammála um að TINNA væri án efa til góða fyrir börnin þar sem 

jákvæðum samverustundum við foreldra fjölgaði og þau voru flest komin í tómstundir. Þá 

nefna þær að sumarvirknin hafi gefið góða raun, bæði fyrir mæðurnar og börnin og segir 

Steinunn af því tilefni: 

[...] Við erum með þeim á sumrin, þá eiga þau góðan tíma með mæðrum sínum sem ég 

held að skipti þau rosalega miklu máli. Þau vita í rauninni ekki að mamma þeirra er í þessu 

prógrammi, það er ekkert rætt um það, þær tala um að þær séu í skóla eða einhverju slíku, 

en þeim finnst rosa gaman að koma hingað bara “hvenær má ég næst fara upp í 

Gerðuberg” [leikur barn] og þeim finnst rosa gaman. 

Selma ræðir um breytt samskipti á milli sín og barnsins síns og auknar samverustundir þeirra 

á milli og segir: 

[...] þær hjálpuðu mér ógeðslega mikið þarna niðri í TINNU með hann, hann elskar þær, ef 

hann heyrir að ég er að fara upp í Gerðuberg þá er bara “má ég koma með” erum við að 

fara að hitta starfsmann TINNU, erum við að fara að hitta starfsmann TINNU ? hann elskar 

þær sko. 

Selma ræðir einnig breytta líðan sonar síns til hins betra og hún er þakklát fyrir að hann hafi 

fengið að upplifa ýmsa hluti sem hafa stuðlað að breyttri líðan hjá honum, hún segir 

eftirfarandi: 

[...] það hjálpar líka bara rosalega mikið hvað þau voru að ýta á og svo líka bara þegar við 

vorum hérna á sumrin, þá er sumarvirkni og þó svo að ég sé útskrifuð þá megum við samt 

taka þátt í þessu [...] hann er búinn að leika með hinum krökkunum hérna þú veist hann 



67 

bara blómstrar [leggur áherslu á blómstrar] hérna, en líka eftir að ég hætti og við erum 

minna hérna, þá er hann bara mamma erum við ekki að fara upp í Gerðuberg, erum við 

ekki að fara að gera eitthvað [...] En hann aftur á móti, hann einhvern veginn.. ég sé mun 

á honum, hann var mikið þyngri yfir sér áður en ég byrjaði, en þá átti hann ekkert mikið af 

vinum, hann var ekkert mikið að koma sér á markaðinn [...] 

Starfsmennirnir tala um að sjálfsmynd mæðranna hafi oft neikvæð áhrif en með tilkomu 

verkfæra eins og PMTO námskeiða styrkjist mæðurnar í sínu hlutverki og bæði foreldrar og 

börn njóti góðs af því.  

7.3.4 Uppeldisráðgjöf 

Eitt af þeim úrræðum sem er í boði í TINNU er uppeldisráðgjöf. Einn starfsmannanna er 

menntuð sem PMTO og PTC ráðgjafi og tala bæði félagsráðgjafarnir og þátttakendurnir um að 

konurnar hafi greiðan aðgang að uppeldisráðgjöf og telja þær að það skipti miklu máli. 

Félagsráðgjafarnir eru sammála um að konurnar skorti oft verkfæri þegar kemur að uppeldi og 

að sjálfsmynd þeirra hafi þar einnig áhrif. Steinunn segir: 

[...] líka léleg sjálfsmynd að fyrir þær sem mæður í uppeldishlutverki að hafa geta fengið 

að fara á námskeið í PMTO eða PTC námskeið og flestar sem eru með aðeins eldri börn 

hafa fengið að fara á, það eru bara auka foreldraverkfæri sem að ýtir undir og er með í að 

peppa þær og þær fá meira klapp á bakið og þú veist ég er að gera rétt, þú veist 

staðfestingu, því þær eru oft með litla sjálfsmynd og eru svolítið að brjóta sig niður og ég 

held að það hafi líka þú veist mikið að segja [...] 

Félagsráðgjafarnir nefna allar að þar sem þær hitti mæðurnar með börnunum sínum reglulega 

geti þær fyrr gripið inn í ef þurfa þykir. Margrét segir: 

[...] en svo líka förum við svolítið inn á heimili og þær koma þá líka stundum með börnin, 

við göngum út frá því frekar en að vera heima ef barnið er heima ef barnið hefur verið 

veikt, þetta skiptir miklu máli að sjá samskiptin á milli foreldra og barna og sjá svolíitið 

hvernig börnin eru stödd [...] 

Þóra segir að félagsráðgjafarnir hafi tækifæri á að fylgjast með því hvernig tengslin eru á milli 

móður og barns, hún segir: 

 [...] Og það svona gefur manni ákveðnar vísbendingar, já ok hér er allt í gúddí, já hérna 

þyrfti að grípa inn í og við höfum alveg verið að gera það eftir að hafa sé börnin, þó börnin 

séu ekkert að koma hingað og við ekkert sérstakelga að tala við þau svona eitthvað 

markvisst, líka bara af því að margar hafa verið með yngri börn sem eru ekki í daggæslu, 

þá hafa þær komið með börnin hingað á fræðslu og eitthvað og það gefur manni svo gott 

tækifæri á að sjá hvernig þú veist þessi eining, móðir og barn virkar. Við höfum alveg getað 

þarna gripið inn í þar sem okkur hefur fundist þurfa eitthvað svona auka aðstoð, eins og 

stuðningur inn á heimilið. 
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Alma ræðir um að hún hafi lært mikið af PMTO námskeiðinu og að hún geti nýtt sér það bæði 

varðandi sitt barn og einnig í vinnunni sinni, hún segir: 

[...] þegar ég byrjaði að vinna á leikskóla þá kom það mér á óvart hvað ég er fær, ég hef 

aldrei unnið með börnum en ég var bara, ég hafði öll tækin, allt saman, starfsmaður TINNU 

er menntaður PMTO og ótrúlega mikið af okkur samtölum var bara um mitt lif og mitt líf 

snerist bara ótrúlega mikið að honum þannig að ég þú veist, ef ég hafði eitthvað þá hringdi 

ég í hana, ég kom á hverjum einstasta degi í viðtal, ég var ótrúlega lítið inni í þessum 

námskeiðum skilurðu en ótrúlega mikið í viðtölum, ég hef ekki farið á neitt einasta 

námskeið, en ég veit nákvæmlega eins og þetta: notaðu orðin þín, ég veit rosalega mikið, 

ég er svo þakklát fyrir þetta, ég fékk að læra alls konar svona hluti, allar tilfinningarnar, ég 

er náttúrulega gífurleg tilfinningamanneskja og það hefur alltaf verið æji farðu inn í 

herbergi og grenjaðu, hjá honum þá er þetta alveg, ég nenni ekki að hlusta á þetta væl 

[nafn barnsins] en ég skil alveg að þú sért leiður, talaðu við mig, og alls konar svona [...] 

ég er með strangan ramma en ég gef ást og umhyggju. 

Selma lærði einnig mikið af PMTO námskeiðinu sem hún fór á og nefnir hún að það hafi komið 

henni á óvart að sonur hennar hafi valið samverustundir með henni sem umbun fyrir góða 

hegðun, hún segir: 

PMTO kenndi mér líka, í staðinn fyrir að segja í lok vikunnar, við kaupum eitthvað dót, 

förum þangað gerum þetta, förum í bíó eða eitthvað svona, að hafa samverutíma [...] og 

ég bara nei barnið mitt vill að ég kaupi legó handa honum. Ég er ekki að djóka, hann bað 

ekki um eitt dót, hann vildi bara mig, og hvað hann gæti gert með mér. Ég bara.. hvaða 

barn ert þú? [...] 
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Hún bætir við og segir: 

Ég get notað svo mikið á PMTO námskeiðinu sem við fórum í, starfsmaður TINNU var með 

það, ég lærði miklu meira að höndla hann út frá hans greiningum, ekki að skilgreina hann, 

vera bara æji hann er svo erfiður heldur meira svona ok, hvaða aðferðir henta til þess að 

díla við hann. Í dag er hann hættur með öll skapofsaköst, hann tekur engin skapofsaköst, 

við bara frekar ræðum um hvað er í gangi og hann veit að það eru afleiðingar og ég reyni 

að nota það sem minnst [...] þetta hefur breytt miklu varðandi heimilislífið. 

7.4 Einstaklingsendurhæfing 

Sjötta þemað er einstaklingsendurhæfing. Undirþemu eru annars vegar einstaklingsáætlun og 

markmið og hins vegar eftirfylgni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að öllum starfsmönnum 

verkefnisins þótti skipta höfuðmáli að þetta væri einstaklingsendurhæfing en ekki 

hópendurhæfing. Það væri mikilvægt að fylgja hverri og einni eftir á einstaklingsgrundvelli og 

setja markmið með hverri og einni þannig að þeirra framtíðarsýn væri sem skýrust. 

7.4.1 Einstaklingsáætlun og markmiðasetning 

Rannsakandi spurði félagsráðgjafana hvort þeir teldu að það skipti máli fyrir þátttakendur 

hvort um væri að ræða einstaklingsendurhæfingu eða hópendurhæfingu. Þóra segir:  

Það náttúrulega skiptir öllu [leggur mikla áherslu á orðið öllu] máli að hún sé 

einstaklingsmiðuð og að það sé einstaklingsáætlun fyrir hvern og einn af því að bara 

konurnar eru með ólíka sögu, þær eru á ólíkum stað, þær hafa prófað ólíka endurhæfingu 

áður, sumar enga, sumar alveg fullt, þannig að það verður að vera einstaklingsmiðað, til 

að svona bara hver og ein hafi bara svona svolítið sýn á hvað þær vilja gera og með svona 

eigin markmið til að stefna að þú veist, einstaklingsáætlunin er þá bara þeirra persónulega 

markmið svolítið en svo er náttúrulega eflandi að mæta í hóp líka[...] 

Þær ræða um að þátttakendur séu á misjöfnum stað hvað endurhæfingu varðar, sumar hafa 

jafnvel reynt all nokkur úrræði á meðan aðrar eru á byrjunarreit. Allar eru þó sammála að þessi 

hópur þurfi á einstaklingsmiðaðri endurhæfingu að halda. Sigrún segir: 

Fyrir þennan hóp held ég að einstaklingsvinnan skipti bara gríðarlega miklu máli og svo má 

líka hugsa það sem forvörn þá ættum við kannski að vera með meiri einstaklingsvinnu til 

þess að koma í veg fyrir að fólk festist svona lengi á fjárhagsaðstoð ef maður hugsar það 

þannig sko[...]   

7.4.2 Eftirfylgni 

Það er engin skipulögð eftirfylgni í TINNU heldur er mjög einstaklingsbundið hversu mikla 

eftirfylgni konurnar þurfa og er hún því miðuð að þörfum hverrar og einnar. Sigrún segir: 
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Þegar þær útskrifast þá fá þær tilboð um það að hafa samband, hringja, koma þegar þær 

vilja og svo höfum við, já við eina gerði ég bara samkomulag að ég hringi eftir mánuð og 

fæ að vita hvernig gengur[…] ein sem er útskrifuð vildi til dæmis fá að taka þátt í 

sumardagskránni með strákinn sinn, þannig að hún fékk bara tilboð um það og fékk alltaf 

sent sms þegar það var, þannig að það er bara svona svolítið eftir þörfum hverrar og einnar 

[...] 

Þóra er sammála því að eftirfylgnin þurfi að vera persónubundin þar sem þarfir hverrar og 

einnar séu svo misjafnar, hún segir: 

[...] Þú hættir ekkert hér fyrr en þú ert komin í eitthvað annað. Þá er misjafnt hvaða 

eftirfylgd þær sækja í þó þær séu útskrifaðar, það er svo misjafnt, sumar hringja hérna þó 

þær séu útskrifaðar og sækja bara stuðning, ef þær lenda í einhvers konar áfalli eða það 

kemur eitthvað upp á, þá hringja þær hingað en sumar sem útskrifast eru bara búnar með 

þennan pakka og komnar eitthvað allt annað í lífinu[...]  

Steinunn ræðir um að eftirfylgnin skipti miklu máli og að oft vanti upp á það á öðrum 

starfsstöðvum, hún segir: 

[...] Ég held að það sé eftirfylgni sem skiptir máli, við náum oft ekki að sinna því á öðrum 

starfsstöðvum. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt til að ná að koma boltanum af stað, 

sé þessi eftirfylgni og þetta utanumhald sé í kringum þessa fjölskyldu og ótrúlega margir 

félagsráðgjafar sem vinna ótrúlega flott verk og breyta ýmsu í lífi fólks, þessi hópur þarf 

svolítið meira og það þarf bara meira til að koma boltanum af stað hjá þessum konum og 

að þær bara þessi litlu skref að fá þessa hvatningu, hún er svo gríðarlega mikilvæg [...] 

Þátttakendurnir sem talað var við nefna báðar að þær séu mjög ánægðar með þá eftirfylgni  

sem er í boði og að þær séu báðar mjög ánægðar með hversu einstaklingsbundin hún sé. Selma 

segir: 

[...] ég get hringt í þær hvenær sem er frá 9-16 alla daga ef mig vantar að tala við þær, ef 

mig vantar hjálp við að sækja um eitthvað sem ég gæti mögulega átt rétt á þá bara: 

skoðum þetta!! Svo er starfsmaður TINNU mjög dugleg að heyra í mér og bara: viltu kíkja 

með? ef það er eitthvað svona krakkadæmi þá hringir hún oft í mig og spyr hvort ég vilji 

koma með, þannig að eftirfylgnin sko, hún er fullkomin. Líka bara eins og þær sögðu við 

mig þegar ég útskrifaðist, það skiptir ekki máli þó ég sé útskrifuð ég hef alltaf aðgang að 

þeim, þetta varð svona eins og þessi aukafjölskylda, 

Alma er líka ánægð með þá eftirfylgd sem hún hefur fengið en hún hefur ekki mikla þörf fyrir 

hana að eigin mati, hún segir: 

[...] ég hringdi í hana og sagði: Hæ ég hef ekki heyrt í þér lengi, það gengur allt vel en ég 

hef samt ekkert að segja og ég hef alveg boðið starfsmanni TINNU í heimsókn bara til að 

segja hæ, það þyrfti kannski hjá fólki sem þyrfti meira aðhald, þetta er svo ógeðslega 

persónubundið.  
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7.5 Þáttur félagsráðgjafa  

Sjötta og síðasta þemað er þáttur félagsráðgjafa. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir 

félagsráðgjafarnir voru sammála um að það þyrfti að auka fjármagn til þeirra. Þegar þær voru 

spurðar hver kosturinn væri við verkefnið nefndu þær nálægðina og það að geta unnið með 

konunum á einstaklingsgrundvelli. Margrét segir: 

 [...] þetta er náttúrulega tilraunaverkefni, maður er spenntur að sjá hvernig þetta kemur 

út, ég hef mikla trú á verkefninu en um leið þá veit ég að þetta er langtímaverkefni. Sem 

félagsráðgjafi þá gefur verkefnið manni rúm til að vera svolítið kreatívur og sjálfstæður, 

þú ert ekki bara í viðtalaformi með skjólstæðingum, mér finnst það frábært sko. Ég fór til 

dæmis með eina konu í sund um daginn, það var alveg mögnuð upplifun af því að það var 

svo fjarri henni sko [hlær], en bara svona einmitt, hægt að gera ýmislegt en stundum þegar 

maður sér að það er rosaleg vanvirkni í gangi hjá sumum. Félagsráðgjafar á 

þjónustumiðstöðvum hafa ekki tíma í svona vinnu og eru í öðrum ham [...]  

Þá eru þær allar sammála um að húsnæðið sem starfssemin er í hafi bæði sína kosti og galla. 

Kostina telja þær vera staðsetningu húsnæðisins en helstu gallarnir segja þær vera skipulag 

hússins og oft henta rýmin ekki þeirra starfsemi. Varðandi aðstöðuna segir Þóra:  

[...] það þarf líka að bæta aðstöðuna hérna, það hefur áhrif en er ekki galli við verkefnið 

sjálft. Það er vont að þurfa að taka viðtöl á ganginum, það hefur áhrif á konurnar. 

Margrét ræðir um sömu atriði og Þóra og ræðir einnig um skort á aðstöðu til að geta tekið 

viðtöl eða svarað símtölum frá konunum:  

Ég held að staðsetningin sé líka góð, þó við séum ekki með góða skrifstofuaðstöðu, það er 

pínu flókið stundum en það má segja að það sé ókostur líka, ég er að deila skrifstofu með 

fólki sem er ekki í TINNU verkefninu, þannig að það er ekki alveg eins og best verður á 

kosið geri ég ráð fyrir, maður þarf stundum að fara inn í hin og þessi herbergi til að tala í 

símann en á sama tíma þá er þú veist líf í húsinu og notalegt og góðir salir, góð aðstaða til 

að vera með hópa [...]   

Sigrún ræðir einnig um aðstöðuna og bendir á að starfsmannaaðstaðan sé ófullnægjandi, hún 

segir: 

[...] Og þú veist það eru sex á þessari skrifstofu þarna og tvær í þessari skrifstofu þarna 

sem er ekki skrifstofa heldur geymsla sko, þú situr núna í kaffi- og matstofu starfsmanna 

sem við notum líka sem fundarherbergi þannig að þegar það er fundur þá kemstu ekki til 

að ná þér í nesti, eða borða hádegismat en húsnæðið er góð staðsetning, þeim finnst gott 

að koma hérna [...]  

Rannsakandi spurði hver helsti gallinn við verkefnið væri og nefndu þær allar skort á fjármagni, 

Margrét segir í því sambandi:  
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Það væri auðvitað óskastaða að fá meira fjármagn inn í þetta verkefni [hlær] þannig að 

þetta væri, við erum auðvitað svolítið mikið að reyna að fá ókeypis fræðslur, við erum 

náttúrulega þannig séð ekki með peninga til að gera hluti, en samt svona smá þannig að 

það aðeins hjálpar til  

Þá ræddu þær um ósk sína að fá fjölbreyttari úrræði inn í verkefnið og fleiri fyrirlesara og til 

þess þurfi auka fjármagn. Þóra segir: 

[...] það mætti láta okkur hafa meiri pening [hlær] til að hafa, ég ætla ekki að segja flottari 

dagskrá af því að dagskráin er ógeðslega flott og bara gerð á svona hagkvæman, praktískan 

og útsjónarsaman hátt varðandi kostnað en jú það er stór galli hvað fjármagnið er lítið 

fyrir þetta verkefni... ef maður ætlar að fá fyrirlesara til að hafa flotta fræðslu að þá kostar 

það pening [...] 

Steinunn tekur í sama streng og Þóra og væri gjarnan til í að bjóða þátttakendum upp á 

sálfræðiþjónustu og aukna þjónustu innanhúss, hún segir:  

[...] þó það sé gott aðgengi að okkur þá eru önnur úrræði sem þarf að leita í, en þá erum 

við allt í einu komin lengra frá okkur og þá er oft líka erfiðara fyrir þær að stíga skrefið [...] 

við höfum fengið rosalega góðar viðtökur hjá mörgu fólki sem er reiðubúið að gefa 

þjónustuna sína af því að það er ekki til fjármagn, ég held að það sé með öll úrræði. Við 

höfum leitað allra leiða, sem við höfum getað [...]  
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8 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og reynslu bæði fagfólks og þátttakenda af 

tilraunaverkefninu TINNU. Markmiðið var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hver er upplifun og reynsla fagfólks af verkefninu TINNA   

2. Hver er upplifun og reynsla þátttakenda sem lokið hafa þátttöku í verkefninu TINNA?  

Hér verða ályktanir dregnar út frá niðurstöðum sem rannsakandi greindi og verða 

rannsóknarspurningarnar hafðar til hliðsjónar auk þess sem niðurstöður verða tengdar við 

fræðilega umfjöllun. Kaflaheitin eru þau sömu og á þemunum.  

8.1 Streituvaldandi þættir 

Fram kemur í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sólveigar Sigurðardóttur (2009) að einstæðir 

foreldrar og börn þeirra búa við erfiða stöðu í húsnæðismálum. Ástæður þess að fólk er án 

húsnæðis eru margvíslegar en skilnaðir og stór áföll eru þar stórir áhrifaþættir (Kocai, 2007). 

Þegar einstaklingur hefur ekki öruggt húsnæði gerir það félagsmálayfirvöldum erfiðara fyrir að 

vinna með einstaklinginn, svo sem í endurhæfingu (Cunningham, Pergamit, Luna og Baum, 

2015). Þá geta ófullnægjandi húsnæðisaðstæður haldið fólki lengur inni í félagslega kerfinu en 

þörf er á (Burt, Gearing og McDaniel, 2016). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

streituvaldandi þættir hafa mikil áhrif á líðan þátttakenda og voru viðmælendur sammála um 

að þar bæri hæst húsnæðismál og fjárhagsvandræði, en aðrir streituvaldandi þættir væru líka 

fátækt og áföll sem konurnar hafa lent í. Viðmælendur voru sammála um að leiguverð væri of 

hátt og að fáar leiguíbúðir séu í boði. Félagsráðgjafarnir töluðu um að óraunhæft sé að ætlast 

til þess að þátttakendur mæti í endurhæfingu þegar þær eru húsnæðislausar eða að flakka á 

milli ættingja og vina.  

Í sænskri rannsókn er greint frá því að einstæðar mæður séu stöðugt með áhyggjur af 

fjárhagi sínum og þær hafi enga burði til að takast á við óvænt útgjöld (Roman, 2017). Knoef 

og van Ours (2014) gerðu rannsókn í Hollandi þar sem fram kom að einstæðar mæður með 

ung börn væru oft á fjárhagsaðstoð í langan tíma. Þessu fylgja miklar fjárhagsáhyggjur og sýna 

nýjustu tölur frá Hagstofunni frá árinu 2016 að 59,6% einstæðra foreldra ættu erfitt með að 

láta enda ná saman (Hagstofa Íslands, e.d.). Í skýrslu sem Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir 

(2011) gerðu fyrir Velferðarvaktina kom í ljós að 91,4% einstæðra foreldra eru mæður, sem 
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áttu í fjárhagserfiðleikum sökum aukinnar lánabyrði og aukinna vanskila. Þetta samræmist 

niðurstöðum rannsóknarinnar en viðmælendurnir ræða um erfiða fjárhagslega stöðu sem einn 

stærsta streituvaldinn, einnig nefndu félagsráðgjafarnir að flestir af þátttakendunum í TINNU 

glíma við fjárhagserfiðleika. Félagsráðgjafarnir nefndu að konurnar hafa áhyggjur af framtíð 

sinni og barna sinna hvað fjárhag varðar. Þá nefndu báðir þátttakendurnir sem talað var við 

fjárhagsáhyggjur sem einn stærsta streituvaldinn í þeirra lífi. Félagsráðgjafarnir sögðu að þær 

eru flestar búnar að vera í langan tíma á fjárhagsaðstoð og því með lægstu tekjurnar sem til 

eru. Félagsráðgjafarnir ræddu um að mikilvægt væri að konurnar myndu útskrifast úr TINNU í 

skóla eða vinnu.  

8.2 Líðan þátttakenda 

Í rannsókn sem gerð var við Hjúkrunardeild Háskólans á Akureyri var andleg líðan kvenna á 

metin. Þar kom í ljós að þær sem voru giftar eða í sambúð fundu síður fyrir einkennum 

andlegrar vanlíðanar heldur en þær sem voru einhleypar og fráskildar og því má ætla að 

hjónaband sé verndandi þáttur gagnvart andlegri vanlíðan. Lipman, Macmillan og Boyle (2001) 

komust að sömu niðurstöðu og sýndu fram á að andleg heilsa einstæðra mæðra er verri en 

mæðra í samanburðarhópi þar sem mæðurnar voru í sambúð eða giftar. Það samræmist 

rannsókn Turners (2007) sem sýndi fram á að þunglyndi, andlegt álag og streita væri hærri á 

meðal einstæðra mæðra en þeirra sem eru giftar. Í rannsókn Kenney (2000) kom fram að 

konur telja fjárhagsvandræði, heilsubrest, vandamál í vinnu og erfiðleika með börn vera helstu 

streituvaldana í þeirra lífi. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknarinnar en flestir 

þátttakendurnir í TINNU eru með kvíða og/eða þunglyndi. Starfsmenn TINNU sem talað var 

við voru sammála um að konurnar ættu við fjölþættan vanda að stríða, margar hafa verið 

greindar með kvíða og sjálfsmynd margra er brotin. Í TINNU eru notuð matstæki til að mæla 

þunglyndi og kvíða og er konunum í kjölfarið vísað í viðeigandi úrræði. Báðir viðmælendurnir 

sem tóku þátt í TINNU verkefninu ræddu um að þær voru með kvíða, þá talaði önnur þeirra 

um að einkasamtöl við félagsráðgjafann sinn hefði hjálpað henni hvað mest og að hún fyndi 

ekki fyrir einkennum kvíða í dag.  

8.3 Stuðningur  

Í rannsókn sem gerð var í Noregi kom fram að helsta hjálp einstæðra mæðra í að takast á við 

dagleg verkefni var gott félagslegt stuðningsnet (Sandbæk, 2009). Stuðningur við einstæða 

foreldra er mikilvægur þáttur í forvörn til að efla líðan og lífsgæði. Þær fjölskyldur sem hafa 
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aðgengi að félagslegum stuðning auka möguleika sína á að vera virkari í samfélaginu (Lipman, 

Boyle og Shear, 2003). Félagslegur stuðningur vísar til stuðningskerfis vina og kunningja sem 

einstaklingurinn getur leitað til þegar hann á við vanlíðan að stríða og vantar stuðning (Franzoi, 

2010; Umberson og Montez). Starfsmenn TINNU voru allir sammála um að mikill,  

persónulegur og einstaklingsmiðaður stuðningur og utanumhald sem þátttakendur fá frá þeim 

skipti höfuðmáli þegar kemur að því hversu vel þeim gengi í endurhæfingunni. Þátttakendur 

verkefnisins leita mikið til þeirra fyrir stuðning. Þá ræddu konurnar um að stuðningurinn sem 

þær fengu varðandi barnauppeldi hefði skipt sköpum og þá sérstaklega PMTO námskeiðið sem 

þeim stóð til boða.  

Gott og varanlegt félagslegt tengslanet getur jafnvel bætt upp fyrir efnahagslegan skort 

(Bø og Schieflo, 2009). Með félagslegu tengslaneti er verið að vísa til félagslegra samskipta 

sem samanstanda af óformlegum stuðning (e. informal support) og formlegum stuðning (e. 

formal support) en það fer eftir einstaklingum hversu brýn þörfin er (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknarinnar á þann hátt að 

konurnar sem eru í TINNU eiga það flestar sameiginlegt að þær skortir stuðning frá fjölskyldum 

sínum, bæði félagslegan og fjárhagslegan. Báðir viðmælendurnir töluðu um að stuðningur frá 

starfsmönnum TINNU hefði reynst þeim ómetanlegur og þessi stuðningur hefði verið það sem 

gagnaðist þeim hvað mest. Félagsráðgjafarnir voru sammála þessu og ræddu margar um að 

þær teldu það vera í sínum verkahring að vera konunum innan handar varðandi hina ýmsu 

hluti og þá voru þær auka stuðningsnet fyrir þær konur sem höfðu lítinn utanaðkomandi 

stuðning.  

Félagsauður getur bæði falist í tengslum á milli einstaklinga sem eru í mismundandi stöðu 

í samfélaginu sem og á milli jafningja (Bourdieu 1986, 1990). Í kenningu Putnams er 

félagsauður talinn vera einn mikilvægasti þátturinn í aukningu á velferð samfélags. 

Félagsauður felur í sér tengsl við fjölskyldu, vini og einstaklinga auk uppbyggingar á nýjum 

tengslum (Messner, Baumer og Rosenfeld, 2004). Putnam (2000) nefnir einnig að möguleikar 

barna foreldra sem eru á fjárhagsaðstoð séu takmarkaðir þegar kemur að því að skapa 

félagslegt tengslanet. Þátttaka þessara barna er takmörkuð þegar kemur að reglubundnu 

félagsstarfi og því eru tækifæri þeirra til að kynnast börnum frá efnameiri heimilum 

takmörkuð. Þetta leiðir til þess að þau geta upplifað höfnun og einangrast sem í kjölfarið getur 

stuðlað að félagslegri útilokun hjá fátækum börnum. Samkvæmt Thorød (2008) leitast börn 



76 

við að vera ekki útilokuð af félögum sínum í skólanum og í frístund vegna þess að foreldrar 

þeirra hafa ekki efni á að greiða fyrir sömu frístundir og tómstundir og vinir þeirra. Með því að 

minnka kostnað sem tengist börnum og hafa að minnsta kosti eina tómstund gjaldfrjálsa er 

hægt að auðvelda þeim að fylgja vinum sínum að. Í TINNU er lögð mikil áhersla á það að börnin 

séu í tómstundum og/eða íþróttum og með því er verið að efla félagsauð þeirra. Mikilvægt er 

að börnin stækki sitt félagslega tengslanet til að koma í veg fyrir einangrun og félagslega 

útilokun. Annar þátttakandinn talaði um mikilvægi þess að drengurinn hennar hafi fengið 

tækifæri á að vera í tómstundum og íþróttum og að það hefði styrkt hann félagslega.  

Með valdeflingu er unnið að því að einstaklingar öðlist vald á sínu lífi og hafi þannig 

möguleika á auknum lífsgæðum (Ramcharan og Borland, 2002). Félagsráðgjafar nota sína 

reynslu og þekkingu til að valdefla skjólstæðinga sína þannig að þeir geti sjálfir notað sinn styrk 

og völd og þannig haft áhrif á sínar aðstæður (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Í TINNU er valdefling 

notuð í vinnu félagsráðgjafa með konunum. Konurnar töluðu um að þetta hefði skipt þær 

miklu máli, að þær fengju að koma að sinni endurhæfingu og að þær fengju að ráða því hvaða 

námskeið þær sóttu og hvað hentaði þeim best. Félagsráðgjafarnir töluðu um að mikilvægt 

væri að valdefla konurnar því þær væru sérfræðingar í sínu eigin lífi.  

8.4 Menntun 

Menntun gefur einstaklingum tækifæri á að brjótast úr viðjum fátæktar og að verða virkir 

þátttakendur í samfélaginu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Menntun er talin vera 

mikilvægur þáttur þegar kemur að einstæðum foreldrum og þar er stuðningur þeim afar 

mikilvægur. Þeir einstæðu foreldrar sem eru í námi án þess að hafa stuðning geta átt í 

erfiðleikum með að stunda námið sem getur síðan leitt til þess að þeir flosni upp úr því (Félags- 

og tryggingarmálaráðuneytið, 2009-a; Goldrick-Rab og Sorensen, 2010). Þetta samræmist 

rannsókninni að því leyti að með auknum stuðning og auknu sjálfstrausti eru konurnar betur 

staddar til að fara annað hvort aftur út á vinnumarkaðinn eða að hefja nám aftur. 

Á Íslandi er menntun talin vera ein helsta leiðin til að ná jöfnuði og er hún mikilvægur 

hlekkur í að auka sjálfstraust og færni einstaklinga, en það eykst með aukinni menntun sem 

leiðir til aukinnar velferðar (Svansdottir, Arngrimsson, Sveinsson og Johannsson, 2015). Með 

aukinni menntun aukast tækifæri í lífi einstaklinga og er menntun einnig einn mikilvægasti 

þátturinn í því að rjúfa félagslega arfleifð, en eins og komið hefur fram eru sterk tengsl á milli 

lífsskilyrða fólks og menntunarstigs þeirra (Eberharter, 2011; Mishra, 2016; Ukwueze og 
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Nwosu, 2014; Svansdottir, Arngrimsson, Sveinsson og Johannsson, 2015; Stefán Ólafsson, 

2005). Fyrir einstæða foreldra eykst gildi menntunar en oft reynist það erfitt, sérstaklega fyrir 

þá foreldra sem hafa lítinn stuðning, að mennta sig. Það er mikilvægt fyrir einstæða foreldra 

að hafa bæði fjárhagslegan og félagslegan stuðning í námi og segja má að það sé undirstaða 

þess að þeir geti stundað nám og lokið því (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast þessu að því leytinu til að starfsmenn TINNU sem 

rætt var við voru allir sammála um að konurnar ættu litla menntunarsögu að baki og flestar 

glímdu þær við einhvers konar námserfiðleika. Þá er markmiðið með TINNU að útskrifa 

konurnar í skóla eða vinnu. Báðir viðmælendurnir voru komnar í nám og vinnu og sögðu þær 

báðar að það hefði ekki gerst nema fyrir tilstuðlan TINNU. 
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Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að þátttakendurnir í TINNU sem rannsakandi tók viðtal við 

og starfsfólk TINNU eru samhljóma um að tilraunaverkefnið reynist þeim konum vel sem taka 

þátt í verkefninu. Þar sem rannsakandi talaði einungis við tvo útskrifaða þátttakendur er erfitt 

að segja með fullri vissu að allar þær sem hafa útskrifast eða eru enn þátttakendur í verkefninu 

upplifi að þessi þátttaka geri þeim gott en þessi rannsókn gefur þó ágætar vísbendingar. 

Til að svara rannsóknarspurningunum er upplifun og reynsla bæði starfsmanna TINNU og 

þeirra þátttakenda sem rannsakandi talaði við mjög góð. Rannsakandi telur að ástæðan fyrir 

því sé að konurnar fái mikinn stuðning og utanumhald frá starfsmönnum TINNU á 

einstaklingsgrundvelli. Börn þátttakenda njóta einnig góðs af þátttöku mæðra þeirra, þar sem 

þau fá tækifæri til að fara í tómstundir og stunda íþróttir. Einnig tala mæðurnar um að 

þátttakan í TINNU hafi aðstoðað þær við að verða betra foreldri sem skilar sér í aukinni 

samveru og betri samskiptum við börn þeirra.  

Þegar rannsakandi framkvæmdi rannsóknina vöknuðu hugmyndir um að bera saman 

TINNU og Kvennasmiðjuna, þar sem TINNA er einstaklingsmiðuð endurhæfing en 

Kvennasmiðjan hópamiðuð endurhæfing, en þetta eru þó sambærileg úrræði sem einstæðum 

mæðrum á fjárhagsaðstoð stendur til boða. Þá telur rannsakandi að áhugavert væri að 

rannsaka langtímaáhrif bæði hjá þátttekendum í TINNU og í Kvennasmiðjunni. 

Rannsakandi telur að þetta tilraunaverkefni gefi góða raun þar sem marga af 

þátttakendum virðist vanta stuðning og utanumhald og það fá þær í TINNU. Eitt form af 

endurhæfingu hentar ekki öllum en það sem virðist henta þessum hópi er 

einstaklingsendurhæfing.  Ástæðan fyrir því er jafnvel sú að konurnar hafa lengi glímt við 

erfiðleika og þurfa því frekar á einstaklingsmiðaðri endurhæfingu að halda. Rannsakandi 

myndi mjög gjarnan vilja sjá TINNU á öllum þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar, auk 

nágrannasveitarfélaga og á landsbyggðinni. Í dag er TINNA einunigs í boði fyrir þá einstæðu 

foreldra sem búa í Breiðholti. 

 

 

____________________________________ 

Lára Steinunn Vilbergsdóttir 
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Rannsóknin er nemendaverkefni og er meistaraverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda.  
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Markmið og tilgangur rannsóknar:  Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun og 

reynslu kvennanna sem tekið hafa þátt í Tinnu verkefninu, auk þess að rannsaka upplifun 

fagfólks sem kemur að Tinnu verkefninu. Rannsóknin mun einblína á reynslu þessara tveggja 

hópa. Notast verður við eigindlega aðferðafræði og tekin verða 4 viðtöl við félagsráðgjafa sem 

koma að verkefninu og 2-3 viðtöl við konur sem hafa tekið þátt í Tinnu verkefninu.  

 

Hvernig eru þátttakendur fundnir – þátttökuskilyrði: Í þessari eigindlegu rannsókn verður 

notast við hentugleikaúrtak (e. conveniance sample) þegar þátttakendur verða valdir fyrir 

viðtölin. Rannsakandinn nálgast viðmælendur í gegnum verkefnastjóra Tinnu verkefnisins 

Þegar þátttakendur hafa fundist verður þeim sendur tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

og upplýsingar um rannsakandann. Nöfnum þátttakenda verður breytt í niðurstöðukaflanum 

til að gæta nafnleyndar. Viðtalsvísir verður gerður og notaður til leiðsagnar í viðtölunum og 

verða viðtölin tekin upp á hljóðupptökubúnað. Sex til tíu hálf stöðluð viðtöl (e. semi-

structured) verða tekin í heild. 

Skilmerki fyrir þátttöku: Skilyrðin fyrir þátttakendur eru að þeir þurfa að hafa tekið þátt í Tinnu 

verkefninu. 

Hvað felst í þátttöku? 

Tekin verða 6-7 viðtöl við konur sem hafa tekið þátt í Tinnu verkefninu annars vegar og 

félagsráðgjafa sem starfa við Tinnu verkefnið hins vegar. Áætlað er að rannsóknin hefjist í 

ágúst 2018 og ljúki í nóvember 2018. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að rannsókn lýkur mun 

bæði hljóðupptökunni og afritununum verða eytt og viðmælendur verða ekki nafngreindir í 

niðurstöðukaflanum. Viðmælendur verða minntir á að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem er 

á meðan á viðtalinu stendur. Rannsakandinn mun ákveða í samvinnu við þá þátttakendur sem 

búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu hvar viðtölin verða tekin upp.  

 

Upplýsingar um þátttakanda í rannsókninni – trúnaður rannsakenda: 

Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð. Eftir að rannsókn lýkur mun bæði hljóðupptökunum og 

afritununum verða eytt og viðmælendur verða ekki nafngreindir í niðurstöðukaflanum.  

 

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 
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Ávinningur þátttöku er sá að hægt sé að nota niðurstöður rannsóknarinnar til að fá reynslu og 

upplifun þeirra kvenna sem hafa tekið þátt í Tinnu og auk þess verður reynsla og upplifun 

starfsmanna Tinnu verkefnisins skoðuð. Áhættan er helst sú að hægt verði að persónugreina 

viðmælendur en rannsakandi mun ekki birta nöfn viðmælenda og mun ekki birta í 

niðurstöðum persónugreinanleg gögn.  

 

Tryggingar: 

Ekki er þörf á tryggingum. 

 

Um rétt þátttakenda í viðtals- eða spurningakönnun: 

Nöfn þátttakenda verða ekki birt og ekki verða birt persónugreinanleg gögn í niðurstöðukafla. 

Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 

útskýringa.  
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Leyfi 1 
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Leyfi 2 

 
 

 

 
 

Borgartúni 12-14 

105 Reykjavík 

S:411-9000 

 

 

 

 

Lára Steinunn Vilbergsdóttir 

MA nemi 

Félagsráðgjafadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

 

 

Leyfisbréf fyrir rannsókn á þjónustu við foreldra og börn í tilraunaverkefninu TINNA 

Hér með er þér veitt leyfi fyrir vísindarannsókn þinni á þjónustu við foreldra og börn í 

tilraunaverkefninu TINNA á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Leyfið er bundið við 

að rýna ópersónugreinanleg skráð gögn varðandi þjónustu við foreldra og börn og hálfstöðluð 

viðtöl við félagsráðgjafa í úrræðinu. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í hvaða þjónusta hefur verið veitt til 

foreldra og barna til að auka líkur á virkni meðal þeirra og hvaða árangur það hefur borið. 

Einnig er mikilvægt að sýna fram á hagnýtt gildi verkefnisins fyrir áframhaldandi þróun þess. 

Megin rannsóknarspurning er: Hvernig er upplifun fagfólks af árangri af verkefninu Tinna? 

Leyfið er gefið með þeim fyrirvara að farið sé að lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 90/2018 sem og reglum og leiðbeiningum Persónuverndar um 

rannsóknir. 

 

 

Reykjavík 18.10.2018 

 

 

________________________________________________ 

Erla Björg Sigurðardóttir, deildarstjóri gæða og rannsókna 

erla.bjorg.sigurdardottir@reykjavik.is
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Viðtalsvísir fyrir þátttakendur  

 

Geturðu sagt mér hvernig skólagangan þín hefur verið ? námserfiðleikar ?  
 
Hvernig voru unglingsárin þín ? hvernig leið þér ? varstu með sjálfstraust, neysla ? drykkja 
? samskipti við foreldra, hvernig voru þau ? félagsskapur/vinir 
 
Hvaða reynslu hefur þú fengið úr Tinnu ? 
 
Hvað hefur Tinna kennt þér ? 
 
Er eitthvað annað sem þú hefðir viljað læra þar ? 
 
Er eitthvað sem þær finnst vanta upp á ? 
 
Hvernig hefur eftirfylgnin verið ? 
 
Hefur lífssýn þín breyst frá því hvernig hún var fyrir Tinnu og eftir Tinnu ? hvaða 
væntingar hefur þú til framtíðarinnar, hverjir eru framtíðardraumar, hvernig geta þeir 
ræst ? hvað þarf til þess að þeir rætist ? 
 
Hvaða framtíð myndu þær vilja óska börnunum sínum ? 
 
Hvað hefur Tinna gert fyrir börnin þín ? verkfæri fyrir uppeldið ? 
 
Hvað ertu ánægð með í lífinu í dag ? 
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Viðtalsvísir fyrir félagsráðgjafa  
 

 

Hvert var þitt hlutverk varðandi TINNU? Hvernig kemur þú að TINNU? 
 
Hvaða máli telur þú að það skipti fyrir þátttakendur hvort endurhæfing sé einstaklings eða 
hópendurhæfing? 
 
Hvaða þýðingu telur þú að þátttakan í TINNU hafi haft fyrir konurnar og börnin þeirra? 
 
Hvað telur þú hafa nýst þátttakendum best í TINNU? hvað þótti þeim hjálplegast? 
 
Hvað telur þú hafa nýst börnum þátttakenda best? 

- Hver telur þú að helsti ávinningurinn fyrir börnin sé? 
 
Hefur verkefnið verið að reynast börnum þátttakenda vel að endurhæfingu lokinni? 
 
Hverskonar eftirfylgd eru þátttakendur að fá? 

- Veistu hvort börnin séu ennþá þátttakendur í íþróttum og/eða tómstundum? 
 
Hverjar voru þínar helstu áskoranir í vinnu þinni með þátttakendum? 
 
Hvað reyndist þér auðvelt ? en erfiðast? 
 
Hverjir telur þú vera kosti og galla við verkefnið? 
 
Hver er þín upplifun af TINNU verkefninu fyrir börn þátttakenda? 
 
Upp að hvaða marki telur þú að lífsgæði kvennanna og barnanna hafi aukist eftir þátttökuna? 
 
Hvað telur þú vera mestu streituvaldana í lífi þessara kvenna? 
 
Hvernig hefur skólaganga kvennanna verið?  
 
Eiga þær eitthvað sammerkt sem kom á óvart? 
 
Telur þú að TINNA skipti máli varðandi að stöðva vítahring fátæktar? 
 
Er einhver konar eftirfylgd með konunum og börnunum þeirra? 
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Upplýst samþykki  

 
Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn Upplifun og reynsla kvenna sem hafa 

tekið þátt í Tinnu verkefninu.  

 

Unnur V. Ingólfsdóttir er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar. Hægt er að ná í Unni í póstfangið 

unnur@mos.is eða í síma 525-6700. Rannsóknin er nemendaverkefni og er meistaraverkefni 

í félagsráðgjöf til starfsréttinda. Meðrannsakandinn er Lára Steinunn Vilbergsdóttir. Hægt er 

að ná í Láru í lsv1@hi.is eða í síma 695-3044.  

 

Hvað felst í þátttöku?  

Tekin verða 6-7 viðtöl í heildina. Bæði verða tekin viðtöl við konur sem hafa tekið þátt í Tinnu 

verkefninu og þá verða einnig tekin viðtöl við félagsráðgjafa sem starfa við Tinnu verkefnið. 

Áætlað er að rannsóknin hefjist í ágúst 2018 og ljúki í nóvember 2018. Viðtölin verða tekin í 

október 2018 og er áætlað að hvert viðtal taki um 40-60 mínútur. Viðtalið verður hljóðritað 

og eftir að rannsókn lýkur mun bæði hljóðupptökunni og afrituninni verða eytt og 

viðmælendur verða ekki nafngreindir í niðurstöðukaflanum. Viðmælendur verða minntir á að 

þeir geti hætt þátttöku hvenær sem er á meðan á viðtalinu stendur og að upptökur úr 

viðtölunum verður eytt eftir hljóðritun og aðeins nýttar fyrir þessa tilteknu rannsókn. 

Rannsakandinn mun ákveða í samvinnu við þá þátttakendur sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu hvar viðtölin verða tekin upp. Leyfi hefur fengist fyrir rannsókninni hjá 

Reykjavíkurborg. Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar inn á www.skemman.is í júní 

2019.  

 

Áhætta og ávinningur af þátttöku  

Ávinningur þátttöku er sá að hægt sé að nota niðurstöður rannsóknarinnar til að fá reynslu 

og upplifun þeirra kvenna sem hafa tekið þátt í Tinnu og auk þess verður reynsla og upplifun 

starfsmanna Tinnu verkefnisins skoðuð. Áhættan er helst sú að hægt verði að persónugreina 

viðmælendur en rannsakandi mun ekki birta nöfn viðmælenda og mun ekki birta í 

niðurstöðum persónugreinanleg gögn. 
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Réttur til að hafna og hætta þátttöku  

Þátttakanda ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þátttakandi getur 

hætt þátttöku hvenær sem er án eftirmála og neitað að svara einstökum spurningum eða 

ræða einstök efnisatriði.    

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég er samþykk þátttöku.  

 

------------------------------------------ 

Undirritun þátttakanda 

 

Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og þátttakandi mun 

halda eftir eintaki af hvoru tveggja. Kynningarbréf er jafnframt hluti upplýsts samþykkis. 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Unnar V. Ingólfsdóttur  Sími: 525-6700, 

tölvupóstur: unnur@mos.is 

 
 

 

 

 

 

 

 


	Útdráttur
	Abstract
	Formáli
	Efnisyfirlit
	1 Inngangur
	1.1 Val á viðfangsefni
	1.2 Uppbygging ritgerðar

	2 Einstæðar mæður
	2.1 Fjárhagsstaða einstæðra mæðra
	2.2 Húsnæðisstaða
	2.3 Líðan og sjálfsálit einstæðra mæðra
	2.4 Börn einstæðra mæðra
	2.5 Fátækt barna

	3 Bjargráð
	3.1 Mikilvægi stuðningsnets
	3.2 Mikilvægi menntunar
	3.3 Endurhæfing
	3.3.1 Önnur endurhæfingarúrræði


	4 TINNA
	4.1 Upphaf TINNU
	4.2 Aðstæður reykvískra foreldra: Félagslegt tengslanet, tómstundir og almennt heilsufar barna
	4.3 Jaðarstaða foreldra – velferð barna
	4.4 TINNA verður til
	4.5 Tilraunaverkefnið TINNA
	4.5.1 Fyrirliggjandi gögn um þátttakendur í TINNU
	4.5.2 Fyrirliggjandi gögn um börn þátttakenda í TINNU

	4.6 Reglur um fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar og lög sveitarfélaganna

	5 Kenningar
	5.1 Valdefling
	5.2 Félagsleg útilokun
	5.3 Félagslegt tengslanet
	5.4 Félagslegur auður

	6 Rannsóknaraðferð
	6.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar
	6.2 Aðferð og framkvæmd  rannsóknar
	6.3 Úrvinnsla gagna og gagnaöflun
	6.4 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar

	7 Niðurstöður
	7.1 Streituvaldandi þættir
	7.1.1 Húsnæðisaðstæður
	7.1.2 Fjárhagsstaða og fátækt
	7.1.3 Vímuefnaneysla, áföll og ofbeldi
	7.1.4 Námserfiðleikar
	7.1.5 Líðan þátttakenda
	7.1.6 Kvíði
	7.1.7 Skortur á stuðning
	7.1.8 Sjálfsmynd, viðhorf og ábyrgð

	7.2 Stuðningur
	7.2.1 Stuðningur frá starfsmönnum TINNU
	7.2.2 Traust og nálægð
	7.2.3 Valdefling
	7.2.4 Lífsgæði

	7.3 Foreldrahlutverkið
	7.3.1 Fyrirmyndarforeldri
	7.3.2 Tómstundir barna
	7.3.3 Samvera foreldris og barns
	7.3.4 Uppeldisráðgjöf

	7.4 Einstaklingsendurhæfing
	7.4.1 Einstaklingsáætlun og markmiðasetning
	7.4.2 Eftirfylgni

	7.5 Þáttur félagsráðgjafa

	8 Umræða
	8.1 Streituvaldandi þættir
	8.2 Líðan þátttakenda
	8.3 Stuðningur
	8.4 Menntun

	Lokaorð
	Heimildaskrá
	Viðauki
	Kynningarbréf
	Leyfi 1
	Leyfi 2
	Viðtalsvísir fyrir þátttakendur
	Upplýst samþykki

