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Útdráttur 

Þátttaka barna í samfélaginu hefur aukist í takt við hugmyndafræðilegar breytingar 

bernskufræða. Í stað fyrri hugmynda um börn sem réttinda litla eign foreldra hafa börn 

öðlast lögverndaðan rétt til að láta skoðanir sínar í ljós og vera virkir þátttakendur í 

málum sem þau varða. Með auknum réttindum barna hefur barnaverndarlöggjöf þróast 

og krafan um þátttöku þeirra aukist þegar mál þeirra eru unnin innan barnaverndar. 

Niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að of oft sé unnið með börn í stað þess 

að vinna með börnum. Enn fremur þurfi að vekja athygli á því að auka þurfi þátttöku 

barna þegar fjallað er um líf þeirra og aðstæður. Viðfangsefni þessa verkefnis er að 

rannsaka þátttöku sex til sextán ára barna í viðtölum hjá barnavernd í einu af stærstu 

sveitarfélögum á Íslandi. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort barnaverndarstarfsmenn vinna 

samkvæmt samtíma hugmyndum um réttindi og þátttöku barna þegar unnið er með 

fjölskyldum þeirra. Tilgangurinn er að varpa ljósi á virka þátttöku barna innan 

barnaverndar. Megin rannsóknarspurningarnar eru tvær: Eru börn virkir þátttakendur í 

því ferli sem fer af stað þegar mál fjölskyldu er hjá barnavernd sveitarfélagsins? Er 

stefna sveitarfélagsins til þess fallinn að börn séu virkir þátttakendur í viðtölum hjá 

barnavernd sveitarfélagsins? Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og unnið úr 

fyrirliggjandi gögnum sem voru dagálar, greinagerðir og stefnur sveitarfélagsins og þau 

innihaldsgreind. Helstu niðurstöður benda til þess að þátttaka barna hafi vaxið á síðustu 

árum og börn séu nú í meira mæli þátttakendur í eigin málefnum innan barnaverndar. 

Börn voru oftar boðuð til viðtals hjá barnavernd árið 2018 en gert var árið 2010. Þó þarf 

að gera enn betur til þess að uppfylla lagalegar og siðferðislegar kröfur er varða 

þátttöku barna í málefnum sem þau varða. Niðurstöðurnar geta nýst til að benda á 

mikilvægi þess að unnið sé í barnavernd út frá nýjustu þekkingu hvers tíma. 

 

 

Lykilhugtök: Börn, barnavernd, viðtöl, stefna, þátttaka, réttindi barna  
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Abstract 

Children's participation in society has increased along with ideological changes in 

childhood studies. Instead of previous ideas about children being properties of parents 

with limited rights, children have now the legal right to express their views and to be 

active participents in matters that concern them. With increased children's rights, child 

welfare legislation has evolved and the requirement of children's participation has 

increased with in child protection. The results of foreign researches indicate that 

children are often worked on in child protective cases instead of working with them. 

Furthermore, there needs to be more focus on increasing the involvement of children 

when discussing their lives and situations. The aim of this study is to analyse children´s 

participation, six to sixteen years olds, in interviews at child protection sevices in one of 

the largest municipalities in Iceland.  

The aim of the study was to analyse whether child protection service employees 

work according to contemporary ideas about rights and participation of children when 

working with the childeren´s families. The purpose is to highlight the active participation 

of children in child protection sevices. The main research questions are two: Are 

children active participants in the process that is initited when the family is involved in 

the child protection service of the municipality? Does municipality´s policy encourage 

the participation of children in child protection services interviews. A quantitative 

method was applied in this study and based on existing data, such as journal records, 

reports and munincipalities policy, which were thematicly analyzed. The main result 

indicate that children´s participations has increased in the last years and that children 

are becoming more involved in their own affairs within the child protection services. 

Children were called for interviews at children protections services on more occasions in 

2018 than in 2010. Nevertheless, more work is needed to fully comply with legal and 

moral obligations, in relations to children´s participation in their own affairs. The results 

can be used to emphasize how important it is, that the work of the child protection 

services is based on the latest knowledge each time. 

 

 

Key words: Children, child protection, interview, policy, participation, children's rights  
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Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til meistaragráðu í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Hervör Alma Árnadóttir, lektor við félagsráðgjafadeild var leiðbeinandi 

minn í þessu verkefni og átti hugmyndina að þessari rannsókn. Málefni barna eru 

rannsakanda hugleikinn og því vakti viðfangsefnið áhuga hans. Rannsakandi hefur unnið 

sem liðveitandi, persónulegur ráðgjafi og við tilsjón hjá barnavernd og hefur því reynslu 

af því að vinna með börnum. Rannsakandi hefur sérstakan áhuga á að börn fái tækifæri 

til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og að þau fái að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu og því áhugavert að vita hvernig þátttöku barna er háttað í viðtölum hjá 

barnavernd. Einnig er vert að skoða hvort að löggilding Barnasáttmálans hafi haft 

einhver áhrif, hvort talað sé við börn í meira mæli en fyrir löggildingu sáttmálans og 

einnig hvaða stefnu sveitarfélagið hefur varðandi þátttöku barna. Það er von 

rannsakanda að þátttaka barna hafi aukist á síðustu árum og börn séu því virkari 

þátttakendur í eigin lífi nú en áður.  

Ég vil byrja á því að færa leiðbeinanda mínum, Hervöru Ölmu bestu þakkir fyrir 

faglegar leiðbeiningar og stuðning á rannsóknartímabilinu. Auk þess vil ég þakka 

Barnavernd sveitarfélagsins fyrir samstarfið og veitta aðstoð. Sérstakar þakkir fær sonur 

minn, fjölskylda mín og vinir fyrir þolinmæði, stuðning og hvatningu í náminu. Einnig vil 

ég þakka þeim sem lásu yfir ritgerðina á ýmsum stigum og komu með gagnlegar 

athugasemdir.
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1 Inngangur 

Á árum áður var litið á börn sem eign forelda en með breyttum tímum hefur verið lögð 

meiri áhersla á virka þátttöku barna í málefnum sem þau varða. Talið var að hæfni og 

sjálfstæði fylgdu fullorðinsárunum og því var litið á bernsku sem tímabil þar sem beðið 

var eftir mikilvægara lífsskeiði. Með aukinni þekkingu og þróun bernskufræða hefur 

viðhorf fullorðinna til barna breyst. Almennt er litið á börn í samtímanum sem 

þátttakendur í samfélaginu þar sem þau taka þátt í mótun þess á sama tíma og það 

mótar börnin. Þrátt fyrir breytt viðhorf er viðurkennt að börn þurfi sérstaka vernd, 

umönnun og réttaröryggi umfram fullorðna, bernsku sinnar vegna. Þessi sérstaða barna 

varð til þess að Barnasáttmálinn varð til. Barnasáttmálinn er grundvöllur og forsenda 

umræðna um málefni barna og ungmenna. Í kjölfar Barnasáttmálans hefur 

barnaverndarlöggjöf þróast í átt að aukinni þátttöku barna. Með sáttmálanum er staða 

barna styrkt og litið á þau sem sjálfstæða einstaklinga með eigin réttindi (Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013) um leið og áhersla er 

lögð á mikilvægi bernskunnar og að börn hafi sérstaka þörf fyrir vernd og umhyggju 

(Gunnar E. Finnbogason, 2010). Mikilvægt er ræða við börn því reynslan hefur sýnt að 

þátttaka barna og áhrif þeirra á ákvarðanaferli geti stuðlað að betri þjónustu sem þeim 

er ætluð (Parkes, 2013). Börn eru sérfræðingar í eigin lífi og vita best hvað þau þarfnast. 

Talið er að ákvarðanir sem teknar hafa verið með tilliti til sjónamiða barna hafa verið 

skilvirkari og áhrifameiri en ákvarðanir sem teknar hafa verið án þeirra (Lansdown, 

2011a).  

Hugmyndin um réttindi barna hefur haft áhrif á lög og störf sem tengjast börnum. 

Má þar einkum nefna félagsráðgjöf og stofnanir, svo sem á sviði barnaverndar. Með 

auknum réttindum barna hefur barnavernd þróað nýja starfshætti í takt við stöðu barna 

í samfélaginu (Kosher, Ben- Arieh og Hendelsman, 2016) með það að markmiði að efla 

þátttöku þeirra (Anni G. Haugen, 2012). En samkvæmt Munro (2010) hafa nýir 

starfshættir ekki verið þróaðir nægilega mikið. Þrátt fyrir að réttindi barna njóti meiri 

viðurkenningar nú til dags en áður á samfélagið erfitt með að takast á við mál þegar 

réttindi þeirra stangast á við réttindi foreldra. Í starfi félagsráðgjafa hefur myndast 
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togstreita á milli verndunar barna og þátttöku barna en eðli mála ræður oftast hvort 

þátttaka barna sé mikil eða lítil (Hrefna Friðriksdóttir, 1997).  

Rannsóknir á þátttöku í barnaverndarstarfi hafa sýnt að þátttaka barna sé 

takmörkuð. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi sem snúa að þátttöku barna 

innan barnaverndar en þær sem gerðar hafa verið sýna að börn eru í litlum mæli virkjuð 

til þátttöku í barnaverndarstarfi (Anni G. Haugen, 2012). Einnig hefur komið fram að 

viðhorf barnaverndarstarfsmanna virðast hafa áhrif á hversu víðtæk þátttaka barna er í 

starfinu (Fern, 2010). Orðræða samfélagsins bendir til að ekki er talað nægilega oft við 

börn í viðtölum hjá barnavernd. Í öðrum rannsóknum hafa einnig verið dregnar þær 

ályktanir að börn séu í takmörkuðum mæli virkjuð til þátttöku í barnaverndarstarfi og 

rödd þeirra fær sjaldan að heyrast (Anni G. Haugen, 2012; Guðrún Jónsdóttir, 2011; 

Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Halldór Sigurður Guðmundsson, 2005; Heimer, Näsman og 

Palme, 2018; Hervör Alma Árnadóttir, 2010).  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna þátttöku sex til sextán ára barna í 

viðtölum hjá barnavernd í einu af stærstu sveitarfélögum landsins. Með afmörkun 

rannsóknarefnisins er ekki átt við að börn sem eru yngri en sex ára geti ekki tekið þátt 

og komið sínum sjónarmiðum á framfæri. En talið er að börn yngri en sex ára séu einnig 

fær um að tjá tilfinningar sínar, hugmyndir sínar og óskir. Sjónarmið þeirra sem yngri eru 

geta komið fram með öðrum hætti en þeirra sem eldri eru (Woodhead, 2011). 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort barnaverndarstarfsmenn vinna 

samkvæmt samtíma hugmyndum um réttindi og þátttöku barna þegar unnið er með 

fjölskyldum. Tilgangurinn er að varpa ljósi á virka þátttöku barna innan barnaverndar. 

Til þess að ná fram markmiðum rannsóknarinnar voru eftirfarandi megin 

rannsóknarspurningar settar fram 

1. Eru börn virkir þátttakendur í því ferli sem fer af stað þegar mál fjölskyldu er hjá 

barnavernd sveitarfélagsins? 

a. Hversu oft er barn kallað til viðtals hjá barnavernd sveitarfélagsins?  

b. Er talað við barn með eða án foreldris/foreldra?  

c. Hvaða ástæður virðast liggja að baki þess að barn er kallað í viðtal?  
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2. Er stefna sveitafélagsins til þess fallinn að börn séu virkir þátttakendur í viðtölum 

hjá barnavernd sveitarfélagsins? 

a. Á hvaða hátt styður stefna sveitarfélagsins við þátttöku barna í samræmi 

við Barnasáttmálann? 

b. Hver er munurinn á stefnu og framkvæmdaráætlun Barnavernd 

sveitarfélagsins, um hvort tekið er tillit til sjónamiða barna á þessum 

tveimur árum, 2010 og 2018.  

c. Ef eitthvað hefur breyst, í hverju felst sú breyting og hverju, ef einhverju, 

breytir hún í máli barns? 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og unnið úr fyrirliggjandi gögnum sem 

voru dagálar, greinagerðir og stefnur sveitarfélagsins og þau innihaldsgreind. 

Rannsakandi afmarkaði rannsóknarefnið með því að skoða einungis mál þar sem 

ákveðið var að hefja barnaverndarmál á þriggja mánaða tímabili. Við úrvinnslu gagna var 

notuð innihaldsgreining og framkvæmd var tölfræðileg gagnaúrvinnsla í tölfræðiforritinu 

SPSS og varð það gert til þess að kanna hversu oft börn eru kölluð til viðtals í barnavernd 

sveitarfélagsins. Við gerð þessarar rannsóknar var aflað fjölda heimilda sem tengjast 

viðfangsefninu, notast var við bækur, skýrslur, lög og ritrýnda vísindagreinar.  

Rannsóknin skiptist í sex kafla ásamt undirköflum. Fyrst ber að nefna inngang. Í 

öðrum hluta er fræðileg umfjöllun þar sem gerð verður grein fyrir megin hugtökum sem 

koma fram í ritgerðinni og í framhaldinu verður umfjöllun um bernsku og hugmyndir 

bernskufræðinnar. Því næst verður lögum og réttindum barna gerð skil og þar á eftir 

verður gerð grein fyrir þátttöku barna. Fjallað verður síðan um hlutverki 

barnaverndaryfirvalda og þar á eftir vinna með börnum. Í þriðja hluta verður fjallað um 

þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru við framkvæmd rannsóknarinnar. Í fjórða 

hluta verður greint frá niðurstöðum greiningar á dagálum, greinagerðum og stefnum 

sveitarfélagsins X. Í hluta fimm verður rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður 

ræddar í samhengi við fræðilega samantekt. Í sjötta hluta er rannsóknin dregin saman í 

lokaorðum og settar fram hugleiðingar rannsakandans. 

Sérstaða barnaverndarlaga er að stuðla að stöðuleika í uppvexti barna og hafa 

hagsmuni barna ávallt að leiðarljósi (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Því er brýnt að huga 

að því hvort og með hvaða hætti börn fá aðstoð við að koma sínum sjónarmiðum á 



14 

framfæri og hafa áhrif á mál sem þau snerta. Rannsakandi telur mikilvægt að börn fái 

tækifæri til að vera þátttakendur í viðtölum hjá barnavernd og að þau fái uppbyggjandi 

og valdeflandi umhverfi. Fyrri rannsóknir benda til þess að misræmi sé á milli löggjafar 

og vinnuaðferða barnaverndarstarfsmanna. Mikilvægi þessarar rannsóknar er að vekja 

athygli á þessu málefni. Rannsóknir um viðfangsefnið er ekki að finna hér á landi og telur 

rannsakandi því þörf á slíkri rannsókn. Einnig er áhugavert að skoða hvort löggilding 

Barnasáttmálans hafi haft áhrif á hvort talað sé við börn í meira mæli en fyrir 

löggildingu. Rannsakandi vonast til þess að rannsóknin geti nýst sem hagnýtar 

upplýsingar fyrir barnavendarstarfsmenn sveitarfélagsins. 

Tilgáta sem rannsakandi lagði upp með er sú að þátttaka barna hafi aukist á milli 

þessara tveggja tímabila og að talað sé við börn í meira mæli árið 2018 en gert var árið 

2010 meðal annars vegna löggildingar Barnasáttmálans. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilega kaflanum er skipt í sex hluta. Í þessum hluta verður fjallað um skilgreiningar 

helstu hugtaka og bernskufræðina. Því næst verður fjallað um lög og réttindi barna og 

umfjöllunin tengd réttindum þeirra til þátttöku. Einnig verður fjallað um hvaða áhrif 

þátttaka barna hefur á þau og helstu hindranir sem verða á vegi þeirra varðandi 

þátttöku. Fjallað verður um stöðu þekkingar á innlendum og erlendum rannsóknum sem 

fjalla um þátttöku barna og þátttökulíkön sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. Í 

því samhengi verður gerð grein fyrir þátttökulíkönum Hart, Shier og Lundy. Því næst 

verður fjallað um stefnu sveitarfélaga og hlutverk barnaverndar. Einnig verður skoðað 

hvað felst í starfi barnaverndarstarfsmanna og eðli barnaverndarmála. Jafnframt verður 

fjallað um hlutverk talsmanns barna og hagsmuni barna. Að lokum verður fjallað um 

hlutverk félagsráðgjafa, svo og viðtalstækni og nálganir sem félagsráðgjafar hafa að 

leiðarljósi þegar starfað er með börnum.   

2.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Í rannsókninni verða notuð hugtök og eru nokkur skilgreind hér til þess að útskýra hvaða 

merkingu rannsakandi leggur í þau.  

Í rannsókninni notar höfundur hugtakið barn sem er samkvæmt íslenskum lögum 

einstaklingur sem er undir 18 ára aldri (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í rannsókninni er 

átt við börn á aldrinum sex til sextán ára.  

Hugtakið bernska (e. childhood) spannar tímabilið frá því að börn fæðast og fram til 

fullorðinsára (Kosher o.fl., 2016; Qvortrup, 1994; Qvortrup, 2009). Í íslenskri orðabók er 

orðið skilgreint sem einstaklingur sem er á barnsaldri (Mörður Árnason, 2002).  

Hugtakið þátttaka (e. participation) vísar til hlutdeildar í fjölbreytilegum 

lífaðstæðum. Takmörkuð þátttaka getur orðið vegna aðstæðna, einstaklings- og 

umhverfisþátta, svo sem vegna viðhorfs fullorðinna til barna (WHO, 2001).  

Greinargerð er skilagrein, álitsskjal, skýringar og athugasemdir til dæmis með 

lagafrumvarpi (Mörður Árnason, 2002). Skýrsla sem hefur að geyma upplýsingar um mál 

barns, oft notað þegar mál barns á að koma fram á fundi eða fyrir dómi.  

Dagáll er dagnótur sem verða að gögnum sem innihalda persónuskrá barnsins innan 

barnaverndar (Anni G. Haugen, 2008).  
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2.2 Bernska og bernskufræði 

Bernska spannar tímabilið frá því að börn fæðast og fram til fullorðinsára. Bernsku þarf 

að skoða í tengslum við samfélagið, efnahag, pólitík og félagslegar aðstæður barna. Börn 

innan sama samfélags geta þó upplifað bernskuna á ólíkan hátt og getur það verið háð 

stað, tíma, menningu, kyni og þjóðerni (Qvortrup, 1994; Qvortrup, 2009; Smith, 2010). 

Einstaklingar þróa skoðanir og hugmyndir um umhverfið í kringum sig sem byggist á 

reynslu. Það á ekki síður við um börn þar sem þau vita mest um það hvernig þeim líður 

og hvernig þau upplifa eigið líf. Kenningar og skýringar á mannlegri þróun benda til þess 

að börn öðlist meira sjálfstæði og hæfni með aldrinum. Börn þroskast á mismunandi 

hátt og verða fyrir áhrifum af ýmsum þáttum í umhverfi sínu. Því er mikilvægt að börn 

og ungmenni geti verið þátttakendur á mismunandi hátt sem tekur mið af hæfni, 

reynslu og hagsmunum þeirra (Warren, 2007). Í þessum kafla verður fjallað um bernsku 

og upphaf þróunar bernskufræðinnar. Í því samhengi verður rakin saga þróunar á stöðu 

barna og hvernig litið var á börn á árum áður. 

2.2.1 Bernska 

Franski sagnfræðingurinn Philippe Ariés er talinn hafa verið upphafsmaður þess að 

fjallað væri um bernskuna sem sérstakt tímabil á lífsskeiðinu. Samkvæmt honum hafi 

bernska skipað sér sess á 16. öld en fyrir þann tíma hafi bernska ekki verið tiltekið sem 

sérstakt hugtak eða tímabil (Kosher o.fl., 2016 ; Mills, 2000). Börn voru hlutgerð og talin 

smærri útgáfa af fullorðnum sem báru sömu ábyrgð og fullorðnir. Fram til byrjun 19. 

aldar voru börn eign foreldra sinna og höfðu engin sérstök réttindi (Hrefna 

Friðriksdóttir, 1997; Mills, 2000). 

Félagsfræði bernskunnar (e. sociology of childhood) er þverfræðilegur vettvangur 

sem varð til um 1900. Frá félagsfræðilegu sjónarhorni er bernskan háð félagslegri smíð 

(e. social construction) og mótast af félags- og menningarlegu samhengi, svo sem aldri, 

menntun og samskiptum við foreldra og jafningja (James, Jenks og Prout, 1998). 

Kenningar um félagsmótun (e. socialization) skýra hvernig börn hafa áhrif og verða fyrir 

áhrifum frá samfélaginu. Kenningar um félagsmótun hafa mótað að miklu leyti viðhorf 

samfélagsins til barna og bernskunnar. Ólík sjónarhorn, nauðhyggju- (e. deterministic) 

og hugsmíðahyggjulíkanið (e. constructivist) hafa verið sett fram til að lýsa viðhorfum til 

hlutverks barna í samfélaginu (Corsaro, 2011; James o.fl., 1998). Út frá 
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nauðhyggjulíkaninu er litið svo á að börn séu ekki virkir þátttakendur í samfélaginu. 

Hlutverk samfélagsins sé að móta og aðlaga barnið að samfélaginu og gera það að 

hæfum einstaklingi í framtíðinni sem geti gefið síðar af sér til samfélagsins. 

Hugsmíðalíkanið horfir til barna sem virka þátttakendur sem byggja upp sinn eigin 

félagslega heim og vilja læra nýja hluti. Börn mynda sér sinn eigin félagslega heim og 

staðsetja sig sjálf innan hans (Corsaro, 2011; James o.fl., 1998;  Mayall, 2002).  

2.2.2 Bernskufræði  

Félagsleg hugsmíðahyggja (e. social contstructivism), sem Jean Piaget setti fram árið 

1970, útskýrir skilning barna og notkun upplýsinga frá heimi þeirra fullorðnu. Í vinnu 

með börnum þarf að hafa í huga vitsmunalegan þroska barnsins, hvernig börn skynja 

hluti öðruvísi en fullorðnir og hvernig barn skynjar hluti á mismunandi hátt eftir aldri. 

Börn eru ekki síður hæf en fullorðnir en þau þarf nálgast á annan hátt (Corsaro, 2011). 

Bernskufræðin (e. childhood studies) tóku að þróast upp úr 1990 og voru sett fram 

sem andsvar við hugmyndum um börn sem óhæf og valdalaus (Qvortrup o.fl., 2009). Í 

bernskufræðum er hafnað fyrri hugmyndum félagsfræðinnar sem taldar eru vanmeta 

styrk og virkni barna. Vanmat á börnum leiði til að eftirlit og aðhald verði of mikið og 

hætta verði á ofverndun. Samkvæmt bernskufræðunum eru börn talin félagslegt 

fyrirbæri sem sé breytilegt milli kynslóða og bregðist þau við umhverfi sínu á 

persónubundin hátt (Corsaro, 2011; James o.fl., 1998; Qvortrup, 1994). Með tilkomu 

bernskufræða varð mikil breyting á viðhorfi til barna. Byrjað var á að líta á börn sem 

virka þátttakendur í samfélaginu og sérfræðinga í eigin lífi. Bernskufræðin aðhyllast ekki 

viðhorf nauðhyggjulíkansins um að börn séu óhæf til að taka ákvarðanir og þurfi að 

móta í hæfa fullorðna einstaklinga (McDonald, 2009). Bernskufræði eiga hins vegar vel 

við hugmyndir hugsmíðahyggju um að börn séu virkir þátttakendur í samfélaginu, óháð 

aldri, og það sé mikilvægur þáttur í mótun vitsmunaþroska þeirra (James o.fl., 1998). 

Bernskufræðin benda jafnframt á að mikilvægt sé að sjónarmið barna komi fram þegar 

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

(McDonald, 2009). 

Hugmyndir um bernsku hafa breyst í takt við tíðaranda samfélagsins. Samfélagslegar 

breytingar snemma á 20. öld leiddu til hugafarsbreytinga á hugtakinu bernska (Hart, 

1991; Kosher o.fl., 2016) og hefur 20. öldin oft verið nefnd „öld barnsins“ (Ármann 
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Snævarr, 1987). Breytingarnar höfðu í för með sér þróun á stöðu barna og var málefnum 

barna gefinn meiri gaumur. Augljóst þótti að börn þyrftu mikla umönnun, umhyggju og 

stuðning til þess að þau gætu fengið sem bestu uppeldisskilyrði (Ármann Snævarr, 1987; 

Kosher o.fl., 2016). Þessi þróun varð til þess að litið var á börn sem sérstakan hóp sem 

samfélagið bæri ábyrgð á og þyrfti að vernda (Hart, 1991; Kosher o.fl., 2016). Í 

nútímasamfélagi eru börn ekki lengur hlutgerð og litið er á þau sem einstaklinga sem 

hafa sérstöðu sem felst í eigin réttindum, vernd og umhyggju. Talið er að börn hafi getu 

til móta eigið líf, nám og framtíð. Þau hafi skoðanir á eigin hagsmunum og vaxandi getu 

til að taka ákvarðanir, rétt til að tjá sig og að skoðanir þeirra séu virtar. Þrátt fyrir þessi 

viðhorf stjórnast líf þeirra oft á tíðum af foreldrum, fagfólki, stofnunum og lögum 

(Woodhead, 2011). 

2.3 Lög og réttindi barna 

Rætur og grundavallarreglur félagsráðgjafarinnar eru vel samhæfðar hugmyndinni um 

mannréttindi og voru frumkvöðlar í félagsráðgjöf leiðtogar í að efla og vernda 

mannréttindi (Kosher o.fl., 2016). Í siðareglum félagsráðgjafa á Íslandi um frumskyldur 

kemur fram að félagsráðgjafa er ætlað að rækja starf sitt án manngreiningarálits og ber 

að virða réttindi allra einstaklinga. Jafnframt ber honum að koma fram við notendur af 

heiðarleika, virðingu og leitast við að byggja upp gagnkvæmt traust (Embætti 

landlæknis, e.d.). Breyttar hugmyndir um bernskuna hafa orðið til þess að réttindi barna 

hafa breyst í tímans rás og hefur staða barna orðið betri hér á landi með tilkomu 

Barnsáttmálans og breytinga á löggjöf á Íslandi. Í þessum kafla verður saga réttinda 

barna rakin og aðkoma félagsráðgjafar í réttindabaráttu þeirra. Þetta rannsóknarefni er 

skoðað í kjölfar löggildingar Barnasáttmálans árið 2013 og því æskilegt að greina 

stuttlega frá Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hér eftir nefndur 

Barnasáttmálinn. Því næst verður gerð grein fyrir tildrögum hans hér á landi og þeim 

áhrifum sem hann hefur haft á löggjöf á Íslandi. Greint verður frá rétti barna til að láta 

skoðanir sínar í ljós líkt og kemur fram í 12. og 13 gr. Barnasáttmálans en þessar greinar 

tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. 

2.3.1 Réttindabarátta barna 

Réttindi barna hafa mótast af breyttum efnahagslegum, félagslegum, menningarlegum 

og pólitískum aðstæðum (Kosher o.fl., 2016). Hugtakið réttindi barna hefur verið í 
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stöðugri þróun síðan í byrjun síðustu aldar og hefur áhugi á að hlustað sé á raddir barna 

aukist á síðustu áratugum. Ástæður þessa aukins áhuga má rekja til samfélagslegra og 

fræðilegra þátta (Hrefna Friðriksdóttir, 1997; Kosher o.fl., 2016). 

Réttur barna til þátttöku var kjarninn í réttindabaráttu barna á 20. öld. Í upphafi 

snérust réttindi barna um viðurkenningu þess að þau ættu að vera þátttakendur í að 

móta líf sitt, sem hefur þróast á undanförnum árum í þátttöku barna í ákvörðunartöku 

er varðar umönnun og velferð þeirra (Kosher o.fl., 2016). Fyrir viðurkenningu á 

réttindum barna um allan heim byggðist viðhorf fullorðinna til barna á því að þau væru 

valdalaus, veikburða og viðkvæmar verur sem þörfnuðust verndar eða stjórnunar. Á fyrri 

hluta 20. aldar var talið að móta þyrfti börn til þess að vera hæfir fullorðinir 

einstaklingar í framtíðinni og voru ekki enn viðurkennd sem borgarar með mannréttindi 

og frelsi líkt og sjónarhorn nauðhyggjulíkansins. Samfélagslegar áhyggjur vörðuðu vernd 

barna og ákvæðisrétt og lögð var áhersla á að mæta grunnþörfum barna. Verndun barna 

varð til þess að bernska þeirra var háð stjórn hinna fullorðnu sem leiddi til þess að börn 

voru ósjálfbjarga og ósjálfstæð (Kosher o.fl., 2016). 

Fyrir 20. öld nutu börn hvorki sérstakrar verndar né voru þau þátttakendur í 

ákvörðunartöku um mál sem þau vörðuðu. Þátttaka þeirra byggðist á vinnu og ábyrgð á 

daglegu lífi. Það var á seinni hluta 20. aldar sem börn öðluðust sjálfsákvörðunarrétt og 

núverandi stöðu. Aukin vitund um réttindi barna til þátttöku hefur leitt til alþjóðlegra 

aðgerða til að gefa börnum og ungmennum meira sjálfstæði og kost á að taka þátt í 

ákvörðunum sem hafa áhrif á þau (Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Kosher o.fl., 2016). 

Jafnframt var vikið frá þeim hugmyndum að börn væru eign foreldra sinna. Í kjölfarið var 

lögð áhersla á að þróa verklag sem gæfi kost á virkri þátttöku barna í samfélaginu. Víðs 

vegar um heiminn í dag er staða barna betri en nokkru sinni fyrr hvað varðar að 

framfylgja réttindum þeirra, þá einkum í tengslum við barnavernd. Börn njóta víða 

verndar og fá tækifæri til að vera börn á bernskuárum sínum. Þrátt fyrir þetta hafa þau 

ekki enn fengið viðurkenningu til fulls sem virkir þátttakendur í eigin lífi. Talið er að 

réttindi og frelsi barna sé stjórnað af fullorðnum, oftast foreldrum, sem hafa rétt fyrir 

hönd barna sinna (Kosher o.fl., 2016). 

Ákveðin vitundarvakning hefur orðið á aðbúnaði barna í samfélaginu hér á Íslandi. 

Réttarstaða barna hefur batnað til muna á hér á landi á síðastliðnum árum og hafa verið 
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lögfest mörg lagaákvæði hér á landi sem fela í sér aukin réttindi barna (Hrefna 

Friðriksdóttir, 1997; Umboðsmaður barna, e.d.). Með þróun réttinda barna hafa börn 

öðlast sérstöðu, samhliða þessari þróun urðu umræður um að börn hefðu rétt til að taka 

þátt í meira mæli en áður í eigin málefnum og þróun samfélagins í heild (Hrefna 

Friðriksdóttir, 1997). Áhersla hefur meðal annars verið lögð á að styrkja stöðu barna á 

Íslandi og hefur mótast hugtakið barnvænlegt réttarkerfi en með því er átt við að 

dómstólar og stjórnvöld hafi aðlagað málsmeðferðir að þörfum barna. Þátttaka er 

grundvöllur lýðræðisvitundar og þegnréttinda barns og því er mikilvægt að tryggja rétt 

barna til þátttöku (Hrefna Friðriksdóttir og Hafdís Gísladóttir, 2015). 

2.3.2 Félagsráðgjöf 

Tengsl milli félagsráðgjafar og hugmyndarinnar um réttindi barna eru upprunnin á 19. 

öld. Á þeim tíma hafði félagsleg vinna mikil áhrif á réttindi barna og voru félagsráðgjafar 

fremstir í farabroddi að tryggja börnum réttindi og vernda þau meðal annars gegn 

misnotkun á vinnustöðum (Healy, 2008; Kosher o.fl., 2016). Félagsráðgjafarstarfið hefur 

því þá sögulegu skuldbindingu að tryggja börnum öryggi og vernd. Hlutverk 

félagsráðgjafa er oft margbrotið. Samhliða því að tryggja barni vernd ber honum að 

styðja þátttöku barna. Til að mæta þessum kröfum hafa verið þróaðar ákveðnar 

vinnuaðferðir. Sem dæmi má nefna réttindamiðaða aðferð í vinnu með börnum (e. 

children´s right based approach) byggð á aðferðum sem færa félagsráðgjöfum ákveðinn 

vinnuramma og vinnuaðferðir þar sem þeir verða að virða og vernda réttindi barna á 

öllum stigum, allt frá því að vinna með barninu sjálfu til víðtækari vinnu sem kemur að 

málefnum barna (Kosher o.fl., 2016). 

Starf félagsráðgjafa í upphafi fólst einkum í að vernda börn frekar en að tryggja 

réttindi þeirra og var litið á börn sem viðkvæman hóp sem þyrfti að bjarga. Síðar 

einkenndist félagsráðgjöf af eftirliti og valdboðun. Börn voru talin valdalaus og 

veikburða verur sem skorti hæfni til að taka ákvarðanir í eigin lífi og þörfnuðust hámarks 

verndar. Félagsráðgjafar tóku að sér að vernda veikburða og þurfandi börn og 

meðhöndluðu börnin á verndandi hátt sem leiddi til þess að þau voru útilokuð frá 

ákvörðunum sem þau vörðuðu (Hart, 1991; Kosher o.fl., 2016). Lok 20. aldar var upphaf 

hugmyndarinnar um réttindi barna til þátttöku innan félagsráðgjafar. Skilningur á að 

börn og fullorðnir hefðu ólíkar þarfir varð að grundvallarhugtaki félagsráðgjafarinnar. Á 
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síðustu áratugum hefur starf félagsráðgjafa breyst. Í nútímastarfi félagsráðgjafa er lögð 

áhersla á að vernda réttindi barna til þátttöku og efla þau til að taka þátt í ákvörðunum 

sem hafa áhrif á þau sjálf. Jafnframt er litið á börn sem einstaklinga en ekki að þau séu 

vandamálið sem þurfi að leysa (Kosher o.fl., 2016). 

2.3.3 Sérstaða Barnasáttmálans 

Mikilvægur áhrifavaldur réttinda barna er Barnasáttmálinn. Samningurinn varð til þess 

að litið er á rétt barna til að tjá skoðanir sínar og taka þátt í málum er þau varða sem 

mannréttindi (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Samningurinn hefur haft áhrif á stöðu barna 

um allan heim, einkum á sviði félagsmála, löggjafar, stofnana og þjónustu (Kosher o.fl., 

2016). Samningurinn hefur orðið mikilvægt viðmið fyrir stefnu og starfshætti 

barnaverndar (Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes, 2015) og hefur verið innleiddur í lög á 

Íslandi sem koma að málefnum barna (Barnalög nr. 76/2003; Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Barnasáttmálinn hefur að geyma heildstæða mynd af réttarstöðu barna og 

felur í sér víðtæka viðurkenningu á að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin 

réttindi. Sáttmálanum er því ætlað að vernda grundvallarmannrétttindi barna (Hrefna 

Friðriksdóttir, 1997). 

Barnasáttmálinn var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. 

nóvember árið 1989. „Samningurinn öðlaðist gildi 2. september 1990 þegar 20 ríki 

höfðu fullgilt hann en flest ríki Sameinuðu þjóðanna eru nú aðilar að honum“ (Þingskjal 

nr. 7/2007–2008). Markmið sáttmálans eru fólgin í þremur einkunnarorðum sem 

endurspeglast í greinum sáttmálans en þau eru: umhyggja, vernd og þátttaka (Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013; Þórhildur, 2007). Tilurð 

samningsins má rekja til Genefaryfirlýsingarinnar frá árinu 1959 um réttindi barna þar 

sem gengið var skrefinu lengra í áttina að því að viðurkenna sjálfstæð réttindi barna. 

Vegna yfirlýsingarinnar var farið að líta á börn sem þátttakendur í að móta samfélagið 

og hóp sem ætti að njóta sérstakra réttinda og frelsis. Jafnframt var hætt að líta á börn 

sem valdalausa einstaklinga. Yfirlýsingin var þannig mikilvægt skref í átt að breytingu á 

ríkjandi hugmyndafræði um réttindi barna (Hrefna Friðriksdóttir, 1997). Þetta byggist á 

hugmyndum bernskufræða þar sem litið er á tíma bernskunnar sem markverðan tíma 

en ekki einungis sem undibúning undir framtíðina og jafnframt að börn séu samborgarar 

hinna fullorðnu (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 
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Barnasáttmálinn er eini alþjóðasamningurinn sem fjallar eingöngu um börn og er 

skuldbindandi samkomulag milli aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna um sérstök réttindi 

barna, óháð réttindum fullorðinna. Barnasáttmálinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu 

um að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi og veitir hann auk þess 

börnum sérstaka vernd og umönnun (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013). Aðildarríkin eru skuldbundin til að tryggja börnum þau réttindi, 

sem getið er um í Barnasáttmálanum, og tryggja að þeim sé framfylgt (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013; Þingskjal nr. 7/2007–2008; 

Þórhildur, 2007). Lögð er áhersla að aðildarríkin geri viðeigandi ráðstafanir til að tryggja 

börnum réttindi til að tjá sig og leita sjónarmiða þeirra í málum er þau snerta á þann 

hátt sem hæfir þroska þeirra og getu. Einnig ber þeim að þjóna hagsmunum barna og 

vernda þau (United Nations, 2005). 

2.3.4 Áhrif Barnasáttmálans á löggjöf og lagaleg réttindi barna á Íslandi 

Ísland undirritaði Barnasáttmálann árið 1990 með fyrirvara um fullgildingu hans 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Þingskjal nr. 7/2007–2008) og var hann fullgildur/staðfestur 

27. nóvember 1992 (Steinunn Bergmann, 2010; Þingskjal nr. 7/2007–2008). Sáttmálinn 

hafði þó ekki lagagildi heldur var einungis skuldbindandi að þjóðarrétti og hafði því ekki 

bein réttaráhrif hér á landi. En með lögfestingu yrði hægt að beita Barnasáttmálanum 

fyrir íslenskum dómstólum. Barnasáttmálans hefði þá meira vægi og yrðu stjórnvöld og 

dómstólar að taka mið af honum við úrlausnir mála sem snerta börn (Stjórnarráð 

Íslands, 1998; Þingskjal nr. 7/2007–2008). 

Stuttu eftir undirritun samningsins var hafist handa við að aðlaga íslensk lög að 

ákvæðum Barnasáttmálans og voru reglur um starfshætti og málsmeðferð 

barnaverndarnefnda lögfestar (Stjórnarráð Íslands, 1998; Þingskjal nr. 7/2007–2008). Í 

kjölfarið sætti íslensk löggjöf, er varðaði málefni barna, gagngerri endurskoðun og tók 

miklum breytingum sem miðaði að því að bæta réttarstöðu barna í samræmi við 

Barnasáttmálann. Í kjölfar breytinganna tóku meðal annars barnalög nr. 20/1991 gildi 

árið 1992 sem leystu af hólmi eldri barnalög frá árinu 1981 (Stjórnarráð Íslands, 1998). Í 

barnaverndarlögum urðu breytingar á reglum um meðferð forsjármála þar sem lögfest 

var að skipa ætti barni talsmann og sett var inn ákvæði um að börnum eldri en 12 ára 

væri veittur kostur á að tjá sig og ræða ætti við yngri börn með tilliti til aldurs og þroska 
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þeirra (Barnaverndarlög nr. 80/2002 með áorðnum breytingum; Stjórnarráð Íslands, 

1998). Ákvæðið um 12 ára aldurinn var hins vegar síðar fjarlægt í núverandi 

barnaverndarlögum (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Á sama ári tóku ný lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 gildi en þau tóku 

við af lögum um vernd barna og ungmenna frá árinu 1966. Með breytingum laganna var 

réttarstaða barna og ungmenna í barnaverndarmálum skilgreind með skýrari hætti og 

lögfest var að börn ættu að jafnaði rétt á að tjá sig um mál sem þau varða. Tveimur 

árum seinna samþykkti Alþingi lög nr. 83/1994 um embætti umboðsmanns barna en 

fyrirmyndir slíks umboðsmanns er meðal annars að finna í Noregi og Svíþjóð. Stefna 

laganna er að bæta hag barna í samfélaginu og umboðsmanni ætlað að standa vörð um 

hagsmuni og réttindi barna (Stjórnarráð Íslands, 1998).  

Barnaverndarlög nr. 80/2002 tóku gildi árið 2002 sem leystu af hólmi lög um vernd 

barna og ungmenna nr. 58/1992. Barnalög nr. 76/2003 tóku við af barnalögum nr. 

20/1991. Samkvæmt barnaverndarlögunum skal afstaða barns fá aukið vægi sem er í 

samræmi við 12. gr. Barnasáttmálans (Umboðsmaður barna, 2003). Með auknu vægi er 

átt við að sjónarmið barna ætti að vera meira virði en áður var. Stigið var stórt skref í 

mannréttindabaráttu barna árið 2013 þegar Barnasáttmálinn var lögfestur hér á landi, 

23 árum eftir undirritun samningsins. Sáttmálinn varð þar með grundvöllur að 

stefnumótun um málefni barna og styrkum stoðum var rennt undir réttindi barna á 

Íslandi (Barnaheill, 2014). 

2.3.5 Réttur barna til að láta skoðanir sínar í ljós 

Í Barnasáttmálanum er lögð áhersla á rétt allra barna til að tjá sig um mál sem þau varða 

og skoðanir þeirra ber að taka alvarlega. Ein af meginreglum sáttmálans felst í 12. gr. Í 1. 

mgr. 12. gr. Barnasáttmálans segir að aðildarríki skulu tryggja barni, sem er fært um að 

mynda eigin skoðanir, rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varðar 

og taka skal réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska barnsins. Í 2. 

mgr. sömu greinar kemur fram að veita skal barni tækifæri til að tjá sig við málsmeðferð 

fyrir dómi eða stjórnvaldi sem það varðar, það skal gert beint, með milligöngu talsmanns 

eða viðeigandi stofnunar, sem samræmist reglum í lögum um málsmeðferð (Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Í þessu skyni ber að 

virða skoðanir barna. Börn hafa rétt til að tjá skoðanir sínar frjálslega varðandi allar 
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ákvarðanir um velferð þeirra og skal það einkum fá tækifæri til að tjá sig í dóms- og 

stjórnsýslumeðferð sem hefur áhrif á það sjálft. Má þar nefna ákvörðunartöku í 

dómsmálum sem varða til dæmis skilnað foreldra, forsjá, umönnun, ættleiðingu, börn 

sem brjóta í bága við lög og þolanda ofbeldis. Einnig í stjórnsýslumeðferð svo sem á sviði 

menntunar, heilsu, umhverfis, lífskjara og verndar (Lansdown, 2011a). Þessum 

sjónarmiðum eru gefin vægi eftir aldri og þroska barnsins (Berrick o.fl., 2015; United 

Nations, 2009). Barnið skal fá að tjá sig annaðhvort beint, með fulltrúa eða viðeigandi 

aðila í samræmi við málsmeðferð í landslögum (United Nations, 2009). 

Með tilkomu 12. gr. var börnum í fyrsta sinn í alþjóðlegum sáttmála fenginn réttur 

til að taka þátt og tjá skoðanir sínar í málefnum sem þau varða (Parkes, 2013). Mikilvægi 

12. gr. felast ekki einungis í því að börn hafi öðlast rétt til að tjá sig heldur er 12. gr. 

einnig viðurkenning á að börn séu manneskjur með heilindi, persónuleika og getu til að 

vera þátttakendur í samfélaginu (Lundy, 2007). 12. gr. fjallar um að virða eigi skoðanir 

og tilfinningar barna. Í greininni er kveðið á um að börn hafi rétt til að tjá skoðanir sínar 

frjálslega í öllum málum sem hafa áhrif á þau og taka eigi tillit til þess sem þau hafa fram 

að færa. Þessi réttur styrkir stöðu þeirra sem virka þátttakendur í samfélaginu. 

Jafnframt eru lögin mikilvæg til að bæta eðli og gæði bernsku barna og hvernig þau 

upplifa hana (Lansdown, 2011a). Þessi réttur felur í sér að börn séu almennt 

þátttakendur þó að hugtaksins sé ekki getið með beinum hætti í 12. gr. Barnasáttmálans 

(Lansdown, 2011a; United Nations, 2005). 

Önnur grein sáttmálans, sem fjallar einnig um þátttöku barna og áhrif þeirra á 

ákvarðanatöku, er 13. gr. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. er það réttur barna að láta skoðanir 

sínar í ljós. Það felur í sér rétt til að taka við og miðla hvers kyns hugmyndum og 

vitneskju, svo sem munnlega, skriflega, á prenti, í formi lista eða með öðrum hætti. Hér 

er átt við að börn hafi tjáningarfrelsi. Börn hafa rétt til að deila og fá upplýsingar svo 

lengi sem upplýsingarnar, sem þeim eru veittar, séu ekki skaðlegar þeim eða öðrum. 

Tjáningarfrelsi felur í sér rétt til að miðla upplýsingum á þann hátt sem börn vilja, svo 

sem að tala, teikna eða skrifa (Unicef, e.d.; United Nations, 2009). Í 2. mgr. 13. gr. kemur 

fram að þennan rétt sé hægt að takmarka að því marki sem getið er í lögum og er talið 

nauðsynlegt, virða eigi réttindi eða mannorð annarra og gæta öryggis þjóðarinnar og 

heilbrigðis almennings eða siðgæðis (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013). 
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2.3.6 Ákvörðunartaka 

Rétt eins og kom fram hér að ofan er meginregluna um rétt barnsins til þátttöku í 

ákvörðunartöku að finna í 12. gr. Barnasáttmálans (Kosher o.fl., 2016). Í 

barnaverndarstarfi ríkir sú frumregla að við ákvarðanir skuli hagsmunir barns vera í 

fyrirrúmi (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Því þarf félagsráðgjafi að vera nákvæmur í 

starfi sínu, bæði við afla upplýsinga sem þarf til að tryggja rétta ákvörðunartöku og við 

skráningu máls (Ross, 2011). Mikilvægt er þegar taka á ákvörðun að leita eftir skoðunum 

barna, óháð aldri, stöðu eða uppruna og taka þarf tillit til þess sem það hefur fram að 

færa (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Mikilvægt er ræða við börn því reynslan hefur sýnt að þátttaka barna og áhrif þeirra 

á ákvarðanaferli og stefnumótun leiði til frekari innleiðingar á réttindum þeirra (Parkes, 

2013). Ræða þarf við börn um aðstæður og skoðanir þeirra er varða líf þeirra og framtíð. 

Fagaðila ber að hafa í huga að einblína ekki of mikið á fullorðna því það getur haft 

neikvæð áhrif á börn, svo sem upplifað að þau verði út undan (Holland, 2011). Fullorðnir 

hafa oft ekki alltaf nægjanlega innsýn í líf barna til að geta tekið upplýstar og skilvirkar 

ákvarðanir um lög, stefnur og áætlanir sem ætluð eru börnum. Börn eru sérfræðingar í 

eigin kringumstæðum og hafa skoðanir og hugmyndir um það hvers þau þarfnast. 

Þekking þeirra og reynsla hefur áhrif á málefni þeirra bæði sem einstaklingar og sem 

hluti af stærri hóp. Það þarf að upplýsa börn um allar ákvarðanir sem hafa áhrif á líf 

þeirra. Talið er að ákvarðanir sem börn hafa verið upplýst um og hafa verið teknar með 

tilliti til sjónamiða þeirra hafa verið skilvirkari og áhrifameiri (Lansdown, 2011a). 

Fyrir börn er þátttaka ekki það sama og að fá vilja sínum framgengt. Börn vilja 

upplifa að skoðanir þeirra séu mikilvægar og að hlustað sé á þau. Þau vita jafnframt að 

ekki er alltaf hægt að verða að óskum þeirra. Barnaverndarstarfsmaður á auðveldara 

með að taka ákvörðun ef hann hlustar á óskir, upplifanir og þarfir barna og leggur 

þannig grunn að góðri samvinnu við þau (Steinunn Bergmann, 2010). Börnum ber ekki 

skylda að taka þátt heldur er það réttur þeirra samkvæmt Barnasáttmálanum 

(Lansdown, 2011a). Með því er átt við að börn og ungmenni hafa lögverndaðan rétt til 

að koma skoðunum sínum á framfæri og að rödd þeirra fái að heyrast en ekki er ætlast 

til eða sett fram krafa um að þau taki allar ákvarðanir og beri ábyrgð á þeim (Steinunn 

Bergmann, 2010). Með réttinum að tjá skoðanir sínar er ekki einungis átt við að rödd 
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þeirra heyrist heldur einnig viðurkenning á því sem er ekki sagt, svo sem líkamstjáning, 

andlitssvipbrigði, leikur, teikning og myndir (Lansdown, 2011a). 

Samkvæmt Barnasáttmálanum er farið fram á að þeir sem vinna með börnum og 

taka ákvarðanir geri ráð fyrir að börn geti mótað eigin skoðanir um mál sem þau snerta. 

Jafnframt segir í Barnasáttmálanum að þeir sem taka ákvarðanir verði að tryggja að börn 

séu, í samræmi við aldur og þroska, nægjanlega upplýst um málefnið og valkostina, 

mögulegar ákvarðanir og áhrif sem ákvörðunin muni hafa. Upplýsingarnar geta gert 

börnum kleift að tjá skoðanir og mynda nýjar skoðanir. Þegar ákveða á hversu miklar 

upplýsingar eigi að veita fer það eftir barninu og eðli málsins (United Nations, 2009). 

Þegar taka á ákvörðun um mál barns er ekki nóg að hlusta einungis á barnið heldur 

er nauðsynlegt að taka skoðanir þess alvarlega. Í hve miklum mæli það er gert fer eftir 

mati á hæfni barnsins. Með því er átt við að barnið verði að hafa skilning á afleiðingum 

málsins en mikilvægt er að hafa í huga að aldur gefur ekki endilega leiðbeiningar um 

skilning barnsins. Einnig þarf að taka tillit til áhrifa tiltekins máls á barnið. Því meiri áhrif 

sem það hefur á líf barnsins því mikilvægara er að tryggja að viðeigandi mat á aldri og 

þroska barnsins hafi farið fram. Þegar ekki er hægt að fara eftir skoðunum barnsins skal 

það alltaf vera upplýst um ákvörðunina og ástæðurnar fyrir því (Lansdown, 2011a). 

2.4 Þátttaka barna 

Þátttaka getur verið mismunandi eftir einstaklingum, samtökum og samfélagi. Þátttaka 

er ferli þar sem einstaklingar geta haft áhrif á ákvörðunartöku og hrundið af stað 

breytingum (Fleming, 2013). Þátttöku er ætlað að stuðla að breytingum og getur aukið 

skilvirkni og þjónustu og bætt samfélagið (Thomas og Percy-Smith, 2011). Þátttaka felst í 

að vera hluti af og tilheyra fjölskyldu og samfélagi (Lansdown, 2010b). Í þessum kafla 

verður fjallað um rétt barna til þátttöku og áhrif hennar á börn. Því næst verður farið yfir 

þá þætti sem geta helst hindrað þátttöku barna. Auk þess verður fjallað um stöðu 

þekkingar á innlendum og erlendum rannsóknum sem hafa verið gerðar á þátttöku 

barna. Að lokum verður fjallað um þátttökulíkön sem hægt er að hafa að leiðarljósi 

þegar meta á þátttöku barna og jafnframt til að tryggja og stuðla að þátttöku þeirra. 
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2.4.1 Þátttaka barna í þróun þjónustu og stefnu 

Þátttaka barna er ferli þar sem þau fá að tjá sig og vera þátttakendur í ákvörðunartöku á 

mismunandi stigum um þau mál sem þau snerta. Þátttaka barna felst í að upplýsingum 

sé deilt og samskipti milli barna og fullorðinna eiga sér stað með gagnkvæmri virðingu. 

Einnig er mikilvægt að tekið sé tillit til sjónarmiða barna með hliðsjón af aldri og þroska. 

Börn geta myndað og tjáð skoðanir sínar frá unga aldri og geta þeirra til að taka 

ákvörðun eykst með aldrinum (Lansdown, 2011a). 

Þátttöku barna hefur verið framfylgt fyrst og fremst í tilvikum sem snerta einkalíf 

barnsins, einkum heilsufarsvanda, skilnað foreldra og ferli barnaverndar. Þátttaka barna 

hefur hins vegar verið vanrækt í víðara félagslegu samhengi, þar sem þjóðfélagið hefur 

tilhneigingu til að líta á börn sem annaðhvort viðkvæma einstaklinga, sem þarfnast 

verndar, eða óstýriláta og ógnvekjandi. Einnig að börn og ungmenni séu áhyggjuefni 

frekar en einstaklingar með skoðanir sem ber að taka alvarlega. Þjóðfélagið hefur 

tilhneigingu til að útiloka börn frá félagslegri stefnumótun, svo sem í stofnunum á borð 

við skóla. Börn er einn þeirra hópa sem stjórnast af bæði ríki og samfélaginu og er einn 

stærsti hópur notenda ríkisins, skóla og heilbrigðiskerfisins (Kosher o.fl., 2016). Talið er 

að ríkið eigi að endurspegla það sem er gott sem yfirfæra eigi til næstu kynslóðar. Það 

að ríkið beri kostnað og ábyrgð á menntun barna og ungmenna hefur verið notað til 

rökstuðnings þess að ríkið eigi að ákveða inntak námsins. Jafnframt hefur því verið 

haldið fram að með þeirri yfirsýn og framtíðarsýn, sem ríkið hefur, eigi það að vita hvað 

börnum sé fyrir bestu og nota þekkingu sína til að veita þeim bestu menntun sem völ er 

á (Gunnar E. Finnbogason, 2010).   

Börn eiga rétt í lagalegum og siðferðislegum skilningi og rétt til að koma að 

stefnumótun í málefnum sem þau varða (Parkes, 2013; Ross, 2011). Börn og ungmenni 

eiga rétt á að vera virkir þátttakendur í að móta þjónustu sem er ætluð þeim því að 

þátttaka getur gert hana skilvirkari (Steinunn Bergmann, 2010). Börn eru sérfræðingar í 

eigin lífi og geta best skilgreint sínar eigin þarfir. Eins og fræðimenn bernskufræðinnar 

settu fram eru börn fjölbreyttur hópur með ólíkar þarfir, sjónarmið og þekkingu sem 

mótast af umhverfinu sem þau lifa í (Guðrún Kristinsdóttir, 2014; Warren, 2007). 

Þátttaka barna í að skilgreina eigin þarfir, móta stefnu og byggja upp þjónustu getur 

aukið gæði þjónustunnar og mætt þörfum barnanna á þann hátt að líklegra er að hún 
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skili árangri (Fleming, 2013). Þátttaka barna kennir þeim að vera ábyrgir og virkir í 

samfélaginu (Hrefna Friðriksdóttir, 1997). Einstaka sýn og þekking barna getur jafnframt 

aukið skilning fullorðinna á reynsluheimi barna sem notenda (Guðrún Kristinsdóttir, 

2014; Warren, 2007). 

2.4.2 Áhrif þátttöku  

Eins og fram hefur komið mælir margt með því lagalega og siðfræðilega að börnum sé 

skapað tækifæri til þátttöku. Mikilvægt er fyrir samfélagið að börn fái tækifæri til að 

hafa áhrif, meðal annars til að hafa áhrif á samfélagsbreytingar. Þátttaka barna getur 

jafnframt skapað forsendur fyrir því að borin sé virðing fyrir sjónarmiðum þeirra og að 

hlustað sé á þau (Gunnar E. Finnsson, 2010). Réttur barna til virkrar þátttöku hvetur þau 

til að vernda og fylgjast með réttindum sínum sem er hluti af því að vera þátttakandi. 

Þátttaka getur stuðlað að persónulegum þroska barns, þróun sjálfstrausts og vitrænnar 

getu, félagslegri færni og virðingu fyrir öðrum (Gunnar E. Finnsson, 2010; Lansdown, 

2011a). Því fleiri tækifæri, sem þau fá til að vera þátttakendur í samfélaginu, þar með 

talið á heimili og í skóla, því meira styrkjast þessir þættir. Þátttaka getur verið gagnleg 

fyrir barnið, fjölskylduna, skólann og samfélagið í heild. Börn þurfa færni, hæfni og 

sjálfstraust til að taka þátt og því fyrr sem börn fá tækifæri til að vera þátttakendur eru 

þau fljótari að tileinka sér þessa hæfni (Lansdown, 2011a).  

2.4.3 Hindranir 

Margs konar hindranir geta komið í veg fyrir þátttöku barna, svo sem í skipulagi og 

ákvörðunartöku barnaverndar. Í samanburðarrannsóknum (e. review of the literature) 

um þátttöku barna hafa komið fram algeng þemu um að fagfólk taki ábyrgð á vernd 

barna gegn skaðlegum og sársaukafullum upplýsingum og suma skortir skilning á því 

hvað þátttaka felur í sér. Þátttaka barna hefur meðal annars mótast af því að hve miklu 

leyti barnaverndaryfirvöld og starfsmenn leyfa þátttöku sem byggist á aldri barnanna 

(Berrick o.fl., 2015). Niðurstöður rannsókna hafa varpað ljósi á að í mörgum tilfellum eru 

barnaverndarstarfmenn efins um þátttöku barna þegar kemur að ákvörðunartöku og 

vilja heldur vernda þau fyrir slíkri ábyrgð. Fagmenn telja sig oft ekki í stakk búna til að 

ræða við börn og telja sig þurfa aukna þjálfun á því sviði. Einnig hefur borið á ósamræmi 

meðal þeirra hvenær börn eigi að fá að taka þátt (Øvreeide, 2009). Í starfi fagfólks getur 

myndast togstreita milli þátttöku og verndunar barna. Eðli máls getur haft áhrif á það 
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hvort þátttaka barna sé lítil eða mikil. Sum mál eru þess eðlis að að sjónarmið barna 

geta auðveldlega komið fram en í öðrum ekki (Hrefna Friðriksdóttir, 1997). Rannsóknir 

hafa jafnframt sýnt að barnaverndarstarfsmenn tali í litlum mæli við börn. Talið er að 

ástæðurnar sé hræðsla barnaverndarstarfsmanna við að fara rangt að og að það sé 

óöruggt um hvernig samtalið eigi að fara fram. „Ef enginn þorir að takast á við hin erfiðu 

eða óþægilegu samtöl, verða það börnin sem tapa á því“ (Steinunn Bergmann, 2010). 

Það getur meðal annars útskýrt hvers vegna barnaverndarstarfsmenn veigra sér við að 

ræða við börn (Anni G. Haugen, 2012). Í rannsókn Vis, Holtan og Thomas (2010) kom 

fram að barnaverndarstarfsmenn teldu sig skorta faglega hæfni í því að tala við börn, 

þeir forgangsröðuðu því ekki og væru smeykir við að viðtöl þeirra gætu skaðað börnin.  

Þátttaka barna hefur sætt gagnrýni og hefur verið talin tálsýn sem veitir yfirskin yfir 

pólitíska ábyrgð. Talið er að þátttaka barna hafi lítið breyst og sé oftast í samráði við 

fullorðna, þar sem fullorðnir halda áfram að taka ákvarðanir án þess að taka 

raunverulega tillit til skoðana barna eða gefa þeim tækifæri til að taka þátt á skilvirkan 

hátt í ákvörðunarferlinu (Thomas og Percy-Smith, 2010). 

Félagsráðgjafar hafa verið gagnrýndir fyrir gæði viðtala þeirra við börn. Börn og 

ungmenni telja að félagsráðgjafar eigi að hlusta betur á þau. Hugsanlega endurspegla 

þessar hindranir í samskiptum tengsl milli barna og fullorðinna í vestrænu samfélagi, þar 

sem börn hafa haft þá reynslu að vera valdalaus, þaggað sé niður í þeim og skoðanir 

þeirra vanmetnar (Ross, 2011). Börn eru ólík og hafa mismunandi getu en það sem getur 

hindrað þátttöku þeirra er hvernig fullorðnir skynja þau. Við öflun upplýsinga af hálfu 

barnaverndarstarfsmanna er gjarnan leitað til foreldra barna í stað barnanna sjálfra til 

að upplýsingaöflun gangi fljótlega fyrir sig og hafa börn þess vegna upplifað útilokun 

(Warren, 2007). Hlustað er á hugmyndir foreldra sem gjarnan verður á kostnað barnsins 

(Anni G. Haugen, 2012). Börn eru viðkvæmur hópur þar sem oft er tekið fram fyrir 

hendurnar á þeim eða skoðun þeirra hunsuð vegna valdaójafnvægis milli barna og 

fullorðinna. Það getur leitt til þess að barn hætti að tjá sig (Warren, 2007). 

Börn og ungmenni hafa upplifað að borin sé lítil virðing fyrir þátttöku þeirra og þau 

séu útilokuð frá ákvörðunum sem hafa áhrif á líf þeirra svo sem í skóla og á 

heilbrigðisstofnunum. Aldursmörk séu þeirra helsta hindrun þar sem rödd þeirra sem 

yngri eru fái sjaldnar að heyrast en þeirra sem eldri eru. Börn hafa bent á að þau fái 
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síður upplýsingar og verði fyrir fordómum fullorðinna. Einnig hafa þau nefnt að skortur 

sé á kunnáttu fagmanna við að tala við börn, umhverfi viðtals sé ógnandi og formlegt og 

fagmenn hafi þrönga tímaáætlun (Parkes, 2013). Rannsóknir hafa bent á mikilvægi þess 

að bjóða börnum á öllum aldri að taka þátt, því þurfi leiðir til þátttöku að vera 

fjölbreyttar og sveigjanlegar sem geti auðveldað þátttöku þeirra (Warren, 2007). 

2.4.4 Fyrri rannsóknir á þátttöku barna innan barnaverndar 

Á fræðilegum vettvangi hafa mismunandi formgerðir þátttöku barna verið kannaðar 

með sérstakri áherslu á margbreytileika þátttöku (Percy-Smith og Thomas, 2010), svo 

sem í þátttöku í barnaverndarmálum. Rannsóknum byggðar á reynslu (e. empirical 

research) á málefnum, sem tengjast réttindum barna, fór fjölgandi seint á níunda 

áratugnum. Fleiri rannsakendur meta sjónarhorn barna, vilja skilja reynslu þeirra og eru 

áhugasamir um að vita meira um hvernig börn skilja og túlka sitt daglega líf (Kosher o.fl., 

2016). 

Rannsókn var gerð í Svíþjóð með það að markmiðið að skoða hvaða áhrif þátttaka 

barna getur haft á barnaverndarmál. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að rödd 

barna sé mikilvæg þar sem þau veita upplýsingar um mál sem varða þau sjálf og 

skilgreina eigin vanda betur en til dæmis foreldrar þeirra. Þar af leiðandi er barnið í 

brennidepli, verndin sem barnið fær orðin skilvirkari og barnið fær þá vernd sem það 

þarfnast. Rödd og þátttaka barna auki líkurnar á fullnægjandi inngripum og stuðli að 

bættri velferð (Heimer o.fl., 2018). 

Gerðar hafa verið rannsóknir hér á landi á þátttöku barna frá öðru sjónarhorni. Má 

þar nefna rannsókn sem hefur síðastliðin ár kannað aðkomu barna og foreldra að gerð 

áætlana í meðferð mála hjá barnaverndarnefndum. Markmið rannsóknarinnar var að 

leitast við að skoða hvort samráð sé ríkjandi í slíkri vinnslu eða ekki. Helstu niðurstöður 

sýndu að barnaverndarstarfsmenn veigruðu sér við því að hafa samráð við börn undir 12 

ára aldri. Helsta ástæða þess er að þeir töldu sig skorta kunnáttu til að ræða við svo ung 

börn. Jafnframt sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að þátttaka barna væri takmörkuð 

við ákvarðanatöku og úrlausn mála og miðaðist helst við foreldra og eldri börn (Anni G. 

Haugen, 2012). 

Önnur rannsókn, sem gerð var hér á landi, kannaði sýnileika barns í 

barnaverndarmálum fyrir dómstólum. Skoðuð voru 65 dómsmál frá árunum 2002 til 
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2009. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig sjónarmið og hagsmundir barna 

koma fram í dómum í barnaverndarmálum á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að sjónarmið barna birtust á mismunandi hátt í dómskjölum. Í niðurstöðunum kom 

jafnframt fram að rætt hafi verið við börn í tæpum helmingi málanna og tekið hafi verið 

tillit til sjónarmiða þeirra í þriðjungi mála. Einnig kom fram að yngri börn voru sjaldan 

spurð og sjónarmið þeirra síður virt. Í nokkrum tilfellum var ekki rætt við börn sem 

höfðu náð 12 ára aldri (Guðrún Jónsdóttir, 2011). 

Einnig var rannsakað hér á landi hvaða hugmyndir félagsráðgjafar höfðu um börn og 

barnæsku. Þátttakendur rannsóknarinnar voru félagsráðgjafar, sálfræðingar og 

ungmenni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þær hugmyndir sem félagsráðgjafar 

höfðu um börn væri mikilvægur þáttur tengslamyndunar milli fagaðila og barna. Einnig 

kom fram að fagaðilar hafi getu til að móta faglega íhlutun í lífi ungmenna en ung fólk 

hafi jafnframt getu til að hafa áhrif á þau mál sem þau varða (Fern, 2014).  

2.4.5 Þátttökustigi Hart 

Til að meta þátttöku barna hafa nokkrir fræðimenn sett fram líkön. Hér verða þriggja 

ólíkra líkana, sem notuð hafa verið til að meta þátttöku barna, gerð skil. Þátttökustigi (e. 

ladder of participation) Rogers Hart hefur verið helsta líkanið sem hefur verið notað til 

að meta þátttöku barna. Hart byggir kenningu sína á þátttökustiga Sherry Arnstein (e. 

ladder of citizen participation) sem byggist á þátttöku, valdeflingu og lýðræði og á því 

hvert raunverulegt vald notenda er í ákvarðanatöku. Þátttökustigi Arnstein lýsir því á 

hvaða stigi þátttaka borgara er í samfélaginu og er þátttöku þeirra skipt eftir 

samskiptum þeirra við stjórnvöld í átta þrep eftir því hversu mikil þátttakan er (Arnstein, 

1969; Hart, 1992). Roger Hart þróaði þátttökustiga Arnstein áfram með tilliti til barna og 

aðlagaði stigann að þeim. Stigin sýnir þátttöku barna í samskiptum við fullorðna og var 

hugsaður sem flokkunarkerfi þátttöku barna í verkefnum (Hart, 1992). Þátttökustigi 

Harts skiptist í átta þrep, eins og stigi Arnstein, og útskýrir hvert þrep hvort þátttaka 

barna sé til staðar eða ekki og sýnir jafnframt um hvers konar þátttöku sé að ræða. 

Fyrstu þrjú þrepin, stjórnun (e. manipulation), skreyting (e. decoration) og tákn (e. 

tokenism) fela ekki sér neina þátttöku og einkennast af stjórnun af hálfu foreldra. Fjórða 

stigið er úthlutuð en upplýst þátttaka (e. assigned but informed participation) en börn 

vita ekki hvers vegna þau taka þátt eða fyrir hvern. Fimmta þrepið er ráðgefandi og 
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upplýst (e. consulted and informed) þátttaka en hún felur í sér þátttöku barna í ferlinu, 

þau er spurð um álit og skoðanir þeirra eru virtar. Sjötta þrepið er sameiginleg 

ákvarðanataka en að frumkvæði fullorðinna (e. adult initiate projects, sharing decisions 

with children). Á þessu þrepi kemur raunveruleg þátttaka barna fram þar sem þau deila 

ákvörðunarvaldi með fullorðnum. Sjöunda þrepið, frumkvæði og stjórnun (e. child 

initiated and direct projects), felur í sér fulla þátttöku barna, þau sjá um að taka 

ákvarðanir, stjórna og hafa frumkvæði án fullorðinna. Á áttunda þrepinu er frumkvæði 

barna og sameiginleg ákvarðanataka (e. child initiated, shared decisions). Á þessu þrepi 

er markmiðið með þátttöku barna náð, unnið er út frá hugmyndum þeirra í samstarfi við 

fullorðna (Hart, 2008). 

Nigel Thomas gagnrýndi þátttökustiga Harts og benti á að hann endurspegli ekki 

margþætt einkenni þátttöku barna í ákvörðunartöku um mál sem þau varða. Jafnframt 

nefndi hann að þátttaka barna verði ekki einungis mæld eftir því hversu mikið börn tjá 

sig eða hversu mikið tillit sé tekið til sjónarmiða þeirra á fundi þar sem taka á ákvarðanir. 

Þátttaka, samkvæmt Thomas (2002), felst í að skoða hversu mikið börn fá að tjá 

skoðanir sínar í málsmeðferðinni áður en fundað er um ákvarðanir barna. Einnig þurfi að 

skoða hversu vel börn skilji það sem fer fram á fundinum, valmöguleikana sem standa til 

boða og ástæður ákvarðana sem teknar eru í máli þeirra. 

2.4.6 Þátttökustigi Shier 

Þátttökustigi Harry Shier (e. pathways to Participation) var settur fram nokkru síðar og 

byggir að hluta á þátttökustiga Harts. Helsti munurinn á þessum tveimur þátttökustigum 

er að Shier er ekki með nein þrep sambærileg neðstu þremur í stiga Harts. Shier taldi 

þau óþörf vegna þess að þau lýstu engri þátttöku. Shier skipti þátttöku barna því upp í 

fimm þrep og þrjú stig. Líkaninu var ekki ætlað að koma í stað þátttökustiga Harts en 

getur nýst sem verkfæri fyrir fagfólk þegar meta á þátttöku barna (Shier, 2001). Lögð er 

áhersla á að þrepin setji enga skyldu á börn til að taka þátt og þátttaka barna eigi að fara 

fram með hliðsjón af þroska og skilningi barna (Parkes, 2013). Þátttökustigann má líta á 

sem eins konar ferli sem einstaklingar eða stofnanir fara í gegnum til að þátttaka barna 

sé sem mest. Þátttaka barna er mest á efsta þrepi og minnst á neðsta eins og í 

þátttökustiga Harts. Þátttaka barna er lítil á fyrsta, öðru og þriðja þrepi. Á fyrsta þrepi er 

hlustað á börn, á öðru þrepi eru börn aðstoðuð við að greina frá skoðunum sínum og á 
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þriðja þrepi er tekið tillit til sjónarmiða þeirra. Bera fer á meiri þátttöku á fjórða þrepi en 

þar taka börn þátt í ákvörðunartöku og á fimmta þrepi deila börn valdi og ábyrgð í 

ákvörðunartöku. Til að komast á næsta þrep fyrir ofan þarf að fara í gegnum þrjú stig, 

upphaf (e. openings), tækifæri (opportunities) og skuldbindingar (e. obligations). Hverju 

þrepi stigans er ætlað að aðstoða stofnanir og sveitarfélög við að komast að raun um 

hvar þau standa varðandi þátttöku barna og greina þætti sem þarf að bæta sem getur 

leitt til þróunar á skilvirkari þátttöku þessa hóps (Shier, 2001).  

Ólíkt Hart gerir Shier grein fyrir hvernig þátttökustiginn tengist 12. gr. 

Barnasáttmálans. Shier leggur jafnframt áherslu á að raunveruleg þátttaka sé á öllum 

þrepum en samkvæmt þátttökustiganum er þriðja þrepið það lágmark sem þarf að vera 

til staðar til að þátttaka barns uppfylli skilyrði 12. gr. Barnasáttmálans. Með því er þó 

ekki átt við að hin endanlega ákvörðun verði í samræmi við skoðun barnsins. Komi slíkar 

aðstæður upp, að ákvörðunin stangist á við skoðun barnsins, er mikilvægt að upplýsa 

barnið um hvers vegna skoðanir þess ráði ekki niðurstöðu máls (Parkers, 2013). 

2.4.7 Þátttökulíkan Lundy 

Laura Lundy þróaði nýtt þátttökulíkan (e. the Lundy model of child participation) árið 

2007, sem sýnir þátttöku barna og er ætlað að fanga 12. gr. Barnasáttmálans. Líkanið 

leggur áherslu á réttindi barna í ákvörðunartöku um börn og ungmenni. Lundy þróaði 

vinnulista í samráði við samstarfshóp sem samanstóð af fulltrúum ríkisstjórnar og 

stofnana. Þessum vinnulista er ætlað að aðstoða stofnanir, sem vinna með börnum og 

ungmennum, til að fylgja 12. gr. Barnasáttmálans og tryggja þannig að börn fái tækifæri 

til að leyfa rödd sinni að heyrast og að þau geti haft áhrif. Líkaninu er skipt í fjóra 

eftirfarandi þætti: Fyrsti þátturinn er rými (e. space) börn þurfa öryggi og að fá tækifæri 

til að mynda og tjá skoðanir sínar. Þessi þáttur er framkvæmdur með því að veita 

börnum öruggt umhverfi til að tjá skoðanir sínar. Barnaverndarstarfmaður þarf að 

tryggja að skoðanir barnsins hafi verið virtar, hvort til staðar sé öruggt umhverfi fyrir 

börn til að geta tjáð sig frjálslega og hvort  gerðar hafi verið ráðstafanir til að tryggja að 

börn geti tekið þátt. Annar þátturinn er rödd (e. voice), auðvelda þarf börnum að tjá 

sjónarmið sín. Það felst í að veita viðeigandi upplýsingar og aðstoða börn við að tjá 

skoðanir sínar. Barnaverndarstarfsmaður þarf að tryggja að börnin hafi fengið þær 

upplýsingar sem þau þurfa til að mynda sér skoðun. Börn þurfa til dæmis að vita að þau 
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eru ekki skyldug til að taka þátt. Þriðji þátturinn er áheyrn (e. audience) sem felst í að 

hlusta á skoðanir barna. Það er gert með því að ganga úr skugga að skoðanir barna hafi 

skilað sér til aðila sem ber ábyrgð á að hlusta. Barnaverndarstarfsmaður þarf að tryggja 

að ferli hafi verið til staðar þar sem sjónarmiðum barnsins var miðlað. Einnig verður 

hann að tyggja að sá sem hlustaði á sjónarmið barnsins hafi vald til að taka ákvarðanir. 

Fjórði þátturinn er áhrif (e. influence), bregðast þarf við skoðunum barna á viðeigandi 

hátt. Þessi hluti er framkvæmdur með því að barnaverndarstarfsmaður gangi úr skugga 

um að skoðanir barnsins hafi verið teknar alvarlega og að aðhafst hafi verið eftir því sem 

við á. Hann þarf að kanna hvort skoðanir barnsins hafi verið teknar til greina hjá þeim 

sem hafa vald til að stuðla að breytingum, hvort verklagsreglur séu fyrir hendi sem 

tryggja að skoðanir barnsins hafi verið teknar alvarlega. Að lokum þarf hann að kanna 

hvort barnið hafi fengið endurgjöf sem útskýrir ástæður ákvarðana sem teknar voru? 

(Department of Children and Youth Affairs, 2015; Lundy, 2007). 

2.5 Barnaverndaryfirvöld 

Talið er að hugmyndin um opinbera barnavernd hafi komið til vegna 

mannúðarsjónarmiða á 19. öld. Hugmyndir um félagslega velferð komu hins vegar fram 

á 20. öld sem varð til þess að opinber barnavernd festist í sessi. Með stækkun 

samfélagsins varð meiri þörf fyrir skipulagt barnaverndarstarf (Anni G. Haugen, 2004). 

Marka má upphaf barnaverndarstarfs á Íslandi árið 1932 þegar fyrstu lög, er varða 

barnavernd, voru lögfest hér á landi. Markmið löggjafarinnar var að styðja við 

barnafjölskyldur „vangæfra barna“ og var ætlað að vernda börn og ungmenni (Guðrún 

Erlendsdóttir, 1976). Núgildandi barnaverndarlög byggja á því meginsjónarmiði að börn 

eigi rétt á sérstakri vernd og umönnun og skuli njóta réttinda í samræmi við aldur og 

þroska. Barnaverndarlögin hafa það markmið að tryggja að börn, sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða stofna eigin heilsu og þroska í hættu, fái þá aðstoð sem þau 

þurfa á að halda (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í kaflanum verður fjallað um 

stefnumörkun og framkvæmdaráætlun sveitarfélaga. Því næst verður gerð grein fyrir 

megintilgangi barnaverndar og barnayfirvalda á Íslandi. Að lokum verður gerð grein fyrir 

hlutverki barnaverndarstarfsmanna, eðli barnaverndarmála og hagsmunum barna.  



35 

2.5.1 Stefna sveitarfélaga 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 skulu sveitarfélög marka sér stefnu og gera 

framkvæmdaráætlun um barnaverndarstarf innan sveitarfélagsins. Til að tryggja að 

barnaverndarstarfið skili tilætluðum árangri er framkvæmdaráætlunin endurskoðuð 

reglulega og gerð úttekt á barnaverndarstarfi og þeim úrræðum sem til eru. Einnig er 

ætlunin að byggja á þekkingu á börnum og aðstæðum þeirra hverju sinni. 

Framkvæmdaráætluninni er ætlað að móta heildarstefnu í barnaverndarmálum til að 

tryggja að börn njóti sambærilegrar þjónustu í öllum sveitarfélögum landsins. 

Áætluninni er ætlað að auka sýnileika málaflokksins innan sveitarfélaga, stuðla að 

markvissu og árangursríku barnaverndarstarfi og tryggja vönduð og fagleg vinnubrögð 

(Barnaverndarstofa, 2015). 

2.5.2 Barnavernd 

Barnavernd er á ábyrgð ríkis og sveitafélaga. Með barnaverndaryfirvöldum samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 er átt við velferðarráðuneytið, úrskurðarnefnd 

velferðarmála, Barnaverndarstofu og barnaverndarnefndir sveitarfélaga. 

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaga og kosið er í þær af sveitarstjórnum. 

Barnaverndarkerfið hefur víðtæku hlutverki að gegna. Til að ná markmiðum laganna skal 

barnaverndarnefnd stuðla að stöðugleika í uppvexti barna og beita þeim úrræðum sem 

ætla má að sé barninu fyrir bestu. Barnavernd veitir grunnþjónustu og fjölbreytt 

stuðningsúrræði. Megintilgangur barnaverndar er að stuðla að andlegri, líkamlegri og 

félagslegri velferð barna. Hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi og taka skal tillit 

til sjónamiða og óska barna eftir því sem aldur þeirra og þroski leyfir (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). Stefna barnaverndar þarf að miða að því að talað sé við börn, stuðla að því 

að Barnasáttmálinn sé virtur, beita sér fyrir þátttöku barna til að tryggja að þjónusta 

barnaverndar sé skilvirk. Einnig þarf stefnan að vera móttækileg fyrir breytingum sem 

þarf að gera til þess að komast til móts við þarfir barna (Doyle og Kennedy, 2009; Ross, 

2011). Barnavernd er ætlað að aðstoða alla sem hafa velferð barna í fyrirrúmi en ekki 

einungis að aðstoða börn og fjölskyldur þeirra sem eiga í vanda (Munro, 2002).  

2.5.3 Barnaverndarstafsmenn 

Barnaverndarstarfsmenn starfa samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002, 

barnalögum nr. 76/2003 og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 
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Barnaverndarstarfsmenn skulu leitast við að hafa góða samvinnu við börn og foreldra. Í 

barnaverndarlögum eru gerðar kröfur um að barnaverndarstarfsmenn hafi sérþekkingu 

á málefnum barna (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Barnavernd er stór hluti af námi 

félagsráðgjafa sem kennt er við Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, e.d.). 

Barnaverndarstarfsmenn eru því gjarnan félagsráðgjafar (Anni G. Haugen, 2004). Starf 

barnaverndarstarfsmanna felst í að vinna að meðferð máls, taka við tilkynningum, 

framkvæma könnun og aðstoða börn og fjölskyldur þeirra við að finna lausn á vanda 

þeirra (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

2.5.4 Barnaverndarmál 

Barnaverndarmál eru að mörgu leyti ólík öðrum stjórnsýslumálum og eru í eðli sínu 

margþætt og flókin (Hrefna Friðriksdóttir og Hafdís Gísladóttir, 2015). Þegar 

barnaverndarnefnd berst tilkynning eða fær upplýsingar á annan hátt um að líkamlegri 

eða andlegri heilsu barns eða þroska geti verið hætta búin vegna vanrækslu, ofbeldis, 

vanhæfni eða framferðis foreldra eða vegna eigin hegðunar þarf að meta hvort um 

rökstuddan grun sé að ræða. Barnaverndarnefnd þarf að taka afstöðu innan sjö daga um 

hvort ástæða sé að hefja könnun máls. Sé tilefni til að hefja könnun, sem felur í sér 

frekari athugun á aðstæðum barns, er leitast við að hafa samvinnu við barn og foreldra 

og gerður samningur við foreldra um könnun máls. Könnun máls skal ekki vara að öllu 

jöfnu lengur en í þrjá mánuði og sé ekki umfangsmeiri en þörf krefur en markmið 

hennar er að afla sem gleggstra upplýsinga um hagi og aðstæður barnsins 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Ef tekin hefur verið ákvörðun um að hefja könnun máls 

ber barnaverndarnefnd að taka afstöðu til þess hvort þörf sé á að skipa barni talsmann. 

Samkvæmt 21. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 telst tilkynning til 

barnaverndarnefndar ekki barnaverndarmál fyrr en barnaverndarnefnd hefur tekið 

ákvörðun um að hefja könnun. Barnaverndarnefndin þarf að meta efni tilkynningarinnar 

og á þeim grundvelli að taka ákvörðun um hvort tilefni sé til aðgerða eða hvort málinu 

skuli vísað frá (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þegar könnun máls hefur leitt í ljós að ekki 

þykir ástæða til að hafa frekari afskipti á grundvelli barnaverndarlaga er málinu lokað. 

Leiði könnun hins vegar í ljós að barnaverndarnefnd þurfi að hafa frekari afskipti af máli 

barns er gerð meðferðaráætlun í samvinnu við barn og foreldra þess 

(Barnaverndarstofa, 2015). Þegar mat barnaverndar er að mál hefur verið nægjanlega 
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kannað tekur nefndin saman greinargerð þar sem niðurstöðum könnunar er lýst, tekið 

fram hverra úrbæta sé þörf og settar fram tillögur að úrræðum (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Mikilvægt er að mál séu skráð á kerfisbundinn hátt til að hægt sé að skoða 

ferli barnaverndarmálsins og tryggja rétta málsmeðferð. Málaskrá þarf að vera 

skipulögð til að barnaverndarnefnd geti með auðveldum hætti fundið mál barna. Tryggja 

þarf að allar ákvarðanir, sem nefndin tekur, séu skráðar og rökstuddar með upplýsingum 

sem liggja fyrir. Skrá þarf hvort heldur ákvörðunin er að hefja könnun eða aðhafast 

ekkert frekar í máli barnsins (Barnaverndarstofa, 2015). 

2.5.5 Hagsmunir barna 

Í íslenskri löggjöf um málefni barna kemur víða fram að hagsmuni barnsins eigi ávallt að 

hafa í fyrirrúmi. Samkvæmt 4. gr. barnaverndarlaga er kveðið á um að í 

barnaverndarstarfi skuli beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að séu barni fyrir bestu 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það þýðir að börn hafa sjálfstæðan rétt og hagsmunir 

þeirra eiga að vera framar öllu þó að það stangist á við hagsmuni annarra. „Ef byggja á 

ákvörðun á þessum grunni verður að leita eftir sjónarmiðum barnsins og er þátttaka 

barns í málsmeðferð forsenda þess að þau sjónarmið komi fram“ (Hrefna Friðriksdóttir 

og Hafdís Gísladóttir, 2015). Ekki er til neinn skýr mælikvarði á hvað sé börnum fyrir 

bestu. Því fellur það í hlut barnaverndarstarfsmanna að vega og meta öll sjónarmið 

þegar komist er að niðurstöðu um hvað börnum er fyrir bestu með tilliti til aðstæðna og 

framtíðar þeirra (Øvreeide, 2009). Þátttaka barna er talin óhjákvæmileg í máli þeirra 

hvort sem hún er bein eða með milligöngu talsmanns (Hrefna Friðriksdóttir og Hafdís 

Gísladóttir, 2015). Þegar barnavernd telur þörf á talsmanni skal veita börnum slíkan og 

skal velja þann sem talinn er best til þess fallinn að þjóna hagsmunum barnsins í tilteknu 

máli. Talsmanni ber ekki að hafa sérstaka menntun en leitast skal við að velja þann sem 

hefur skilning og sérþekkingu á málefnum barna. Barnaverndarstarfsmaður, sem vinnur 

að máli barnsins, er ekki talinn hæfur til að sinna hlutverki talsmanns í tilteknu máli ef 

aðili hefur tengsl við barnið eða hefur hagsmuni af niðurstöðum málsins. Hlutverk 

talsmanns er að ræða við barnið og koma sjónarmiðum þess á framfæri. Veita verður 

talsmanni aðgang að gögnum tiltekins máls til að hann geti gegnt hlutverki sínu. Hann 

hefur þó ekki rétt til að fá aðgang að öllum gögnum málsins og ber barnaverndarnefnd 

að meta hvaða upplýsingar talsmaður fær hverju sinni (Reglugerð um málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefnd nr. 56/2004). 
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2.6 Vinna með börnum 

Félagsráðgjafar eru fyrst og fremst málsvarar barna í þeim málum sem þeir koma að. 

Þeir þurfa að mæta barni þar sem það er statt, með hjálp þeirrar þekkingar sem völ er á 

hverju sinni. Félagsráðgjafar þurfa að meta þroska barnsins til þess að ákvarða hvort það 

geti tekið ákvarðanir um eigin velferð (Doyle og Kennedy, 2009; Ross, 2011). Markmið 

félagsráðgjafa er að hjálpa börnum að finna lausn á félagslegum og persónulegum 

vandamálum og sporna gegn félagslegu ranglæti. Félagsráðgjafar eru talsmenn barna og 

þurfa að beita sér gegn misrétti og ranglæti og vinna gegn mannréttindabrotum (Farley, 

Smith og Boyle, 2009). Hlutverk félagsráðgjafans er að breyta sambandinu milli barna og 

fullorðinna, verjast gegn mismunun og kúgandi starfsháttum og veita börnum tækifæri 

til að vera þátttakendur í ákvörðunartöku. Eitt af áskorunum félagsráðgjafa er að draga 

úr valdaójafnvægi sem getur myndast milli barna og ráðgjafa eða annarra þar sem 

þátttaka barna er annars vegar. Það sem getur haft áhrif á hvort börn og ungmenni fái 

að vera þátttakendur og getur einnig hindrað þátttöku þeirra er aldur, kyn, kynþáttur, 

menning, fötlun, kynhneigð, stétt og fátækt. Hægt er að draga úr valdaójafnvægi með 

því að bjóða börnunum að velja hvar þau sitja og hvetja þau til að vera þátttakendur 

(Warren, 2007).  

Þekking á kenningum, nálgunum og líkönum er mikilvægur þáttur í starfi 

félagsráðgjafa (Farley o.fl., 2009). Félagsráðgjafar nota ákveðna viðtalstækni í starfi sínu 

(Hill, 2008). Fræðilega þekkingu má nýta til að skilja aðstæður notenda út frá því hvernig 

vandi og lausnir eru skýrð. Störf félagráðgjafa byggja jafnframt á reynslu, þekkingu og 

fræðum, rannsóknum og kenningum. Vinna barnaverndarstarfmanna með börnum og 

fjölskyldum þeirra miðar að því að vera valdeflandi og barnamiðuð (Holland, 2011). 

Félagsráðgjafar hafa tileinkað sér hugmyndafræði um barnamiðjaða nálgun, 

barnamiðaða nálgun og valdeflingu í starfi sínu, því verður fjallað um þær í þessum 

kafla. Í kaflanum verður fyrst gerð grein fyrir hlutverki félagsráðgjafa og viðtalstækni 

sem þeir nota í starfi sínu. Fjallað verður um hugmyndafræði barnamiðjaðrar og 

barnamiðaðrar nálgunar og að lokum um valdeflingu.   

2.6.1 Hlutverk félagsráðgjafa 

Þegar börn koma í viðtal þarf félagsráðgjafi að kynna sig og greina frá hvað felst í starfi 

hans (Øvreeide, 2009). Í viðtali er mikilvægt að félagsráðgjafi útskýri fyrir börnum hvað 
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sé gerast og mun gerast í máli þeirra. Mikilvægt er að börn fái ekki einungis upplýsingar 

um málsatvik heldur þarf einnig að upplýsa þau um að þeim sé frjálst að tjá sig 

(Steinunn Bergmann, 2010). Til að börn geti tjáð sig frjálslega verða upplýsingarnar, sem 

það fær um mál sem þau varða, að vera viðeigandi, aðgengilegar og settar fram þannig 

að þau skilji þær, það er að þær hæfi aldri og þroska þeirra. Auk þess þurfa börnin að fá 

upplýsingar um möguleg úrræði, eðli ákvarðana, sem teknar eru, og afleiðingar þeirra 

(Lansdown, 2011a). Félagsráðgjafar þurfa að gefa skoðunum barna vægi og virða 

sjónarmið þeirra. Jafnframt þurfa þeir að búa til rými til að gera börnum kleift að tjá 

skoðanir sínar um málefni, sem þau telja mikilvægt, og gefa börnum tækifæri til að segja 

frá sínum hugmyndum (United Nations, 2014).  

Fagaðilum ber að hafa í huga að ung börn þurfa yfirleitt meiri leiðsögn en börn sem 

eldri eru. Börn eru þó ólík og því mikilvægt að taka til greina að geta þeirra og leiðir til að 

bregðast við aðstæðum getur komið fram á mismunandi hátt þrátt fyrir að börnin séu á 

sama aldri (United Nations, 2005). Einnig má gera ráð fyrir að ákveðnir hópar barna, svo 

sem mjög ung börn, fötluð börn og innflytjendur, eigi erfiðara með að koma skoðunum 

sínum á framfæri en önnur börn (Umboðsmaður barna, e.d.).    

2.6.2 Viðtalstækni 

Viðtalstæknin byggist á því að finna leið sem hæfir börnum til þess að fá þau til að tjá 

sig, svo sem með því að nota hluti, leik eða tákn (Hill, 2008). Félagsráðgjafi þarf að fá 

upplýsingar frá börnum og því er mikilvægt að hann hafi kynnt sér hvaða spurningar 

henta hverjum aldri. Spurningar, sem henta þeim sem eldri eru, þurfa ekki endilega að 

henta yngri börnum. Það getur því farið eftir aldri barna hvernig spurt er (Steinunn 

Bergmann, 2010). Til þess að fá upplýsingar frá börnum er mikilvægt að veigra sér ekki 

við að tala um það sem er óþægilegt. Gefa þarf börnum tíma til að ræða það sem þeim 

finnst erfitt (Ross, 2011). Þegar einstaklingar verða fyrir einhvers konar reynslu reyna 

þeir að skilja það sem þeir hafa upplifað. Börn geta átt erfitt með að skilja sínar eigin 

tilfinningar og viðbrögð. Það er því hlutverk fullorðinna að aðstoða þau við að skilja það 

sem hefur gerst og setja reynsluna í samhengi (Steinunn Bergman, 2010). Félagsráðgjafi 

þarf að huga að umhverfinu, hann þarf að skapa börnum öruggt umhverfi þar sem 

raddir þeirra og skoðanir fá tækifæri til að heyrast (Hill, 2008; Warren, 2007). 

Vinnuumhverfi og vinnubrögð þarf að aðlaga að börnum og gefa þarf þeim tíma til að tjá 
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sig og hvetja þau áfram. Mikilvægt er að félagsráðgjafi hafi yfir að ráða fjölbreyttum 

aðferðum í viðtalstækni og nýti sér hjálpartæki eins og liti, leikföng og teikningar til að 

tryggja sameiginlegan skilning og tengsl (United Nations, 2014; Vis, Holtan og Thomas, 

2010). 

Samtal er mikilvægasta forsendan fyrir því að skilja upplifun annarra (Steinunn 

Bergmann, 2010). Til að geta túlkað og skilið heim barna þarf að hafa þekkingu á þroska 

og námi þeirra. Einnig er mikilvægt fyrir fagaðila að vera reiðubúinn til að hlusta á 

tjáningu barna (Sommer, Samuelsson og Hundeide, 2010). Vísbendingar eru um að 

samtöl félagsráðgjafa við börn, þar sem rætt er um reynslu þeirra, upplifanir og hvað 

gerist næst, séu fátíð. Samtal getur dýpkað skilning barnsins og fagaðilans á aðstæðum 

þess. Samtal þarf að vera þannig að fagaðili gefur upplýsingar og aflar þeirra. Til að 

auðvelda börnum að tala við fagaðila og mynda meðferðarsamband þarf félagsráðgjafi 

að mynda tengsl og byggja upp traust. Það er því mikilvægt að félagsráðgjafi gefi sér 

tíma til þess að þróa tengsl þar sem skoðanir barna og ungmenna eru virtar og að 

hlustað sé á þau. Traust er byggt upp meðal annars með því að beita virkri hlustun sem 

felst í að heyra hvað börnin hafa fram að færa, veita þeim samhygð og endurgjöf. 

Tilgangur virkrar hlustunar er að barnaverndarstarfsmaðurinn öðlist skilning á 

aðstæðum barnanna og fái tækifæri til að setja sig í spor þeirra (Warren, 2007). 

Félagsráðgjafi þarf að fá stuðning og þjálfun í starfi sínu. Hann þarf að vera vel 

undirbúinn og hafa færni til að tala við börn til þess að gera þátttöku barna skilvirkari 

(United Nations, 2014). Félagsráðgjafar telja ástæðu þess að talað sé við börn í minni 

mæli en æskilegt er vera skort á eigin sjálfstrausti og sérfræðiþekkingu. Einnig óttast 

þeir að samtal við börn geti valdið sterkum tilfinningum sem tengjast eigin reynslu frá 

barnæsku (Ross, 2011). Félagsráðgjafi starfar samkvæmt lögum og reglum viðkomandi 

stofnunar. Því þarf hann að hafa þekkingu á lögum og reglum í starfi sínu (Farley o.fl., 

2009). Barnaverndarstarfsmenn hafa kvartað undan því að í starfi sínu þurfi þeir að fara 

í gegnum völundarhús af nýjum reglum og verklagsreglum og eyða of miklum tíma fyrir 

framan tölvuna og of litlum tíma með skjólstæðingum. Einnig telja þeir að til þess að 

geta aðstoðað börn og fjölskyldur þeirra þurfi að vera meira framboð af úrræðum sem 

standa þeim til boða (Ross, 2011). Mikill tími fer í skráningu hjá félagsráðgjöfum og 

getur það leitt til þess að minni tími fari í önnur verkefni. Því þurfa þeir að þróa góðar 

starfsvenjur og skipuleggja tíma sinn vel (Healy og Mulholland, 2007). 
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Rannsókn á upplifun barna af starfi félagsráðgjafa sýndi að börn töldu mikilvægt að 

eiga gott samband við hann. Niðurtöður sýndu að með samskiptum barna við fagaðilann 

upplifðu börn sig sem þátttakendur og fundu fyrir stuðningi. Þau kunnu að meta fagaðila 

sem var áreiðanlegur og sem hlustaði á þau áður en hann gaf þeim ráð. Börnin áttuðu 

sig á því að til þess að geta unnið með fagaðilanum á áhrifaríkan hátt varð að vera til 

staðar samband á milli þeirra sem byggðist á trausti og heiðarleika. Börn og ungmenni 

mátu það mikils að fá tækifæri til að taka þátt í ákvörðunartöku með því að ræða við og 

vinna með fagaðilanum (Race og O´Keefe, 2017).  

Í viðhorfskönnun um hvað börn töldu vera mikilvægt í fari félagsráðgjafa kom fram 

að börn töldu að barnaverndarstarfsmaður þyrfti að vera gæddur ýmsum persónulegum 

hæfileikum. Hann þyrfti að vera vingjarnlegur, einlægur, áreiðanlegur og standa við 

loforð. Hann þyrfti að vera aðgengilegur þannig að auðvelt væri að tala við hann. 

Jafnframt þyrfti hann veita börnum tækifæri til að tjá sig, sýna þolinmæði og samhygð 

(Warren, 2007).   

2.6.3 Barnamiðjuð nálgun og barnamiðuð nálgun 

Foreldramiðuð nálgun (e. adult directed practice) var áður ríkjandi í vinnslu 

barnaverndarmála, börn voru ekki þátttakendur heldur voru foreldrarnir í forgrunni. 

Litið var svo á að hugmyndir foreldra um þarfir og hagsmuni barna væru þau sömu og 

barnanna. Barnamiðjuð nálgun (e. child directed practice) þróaðist í kjölfar 

hugmyndafræði um virka þátttöku barna og foreldra. Hugmyndafræðin um 

barnamiðaða nálgun hefur mótast af hugmyndum samtímans um þátttöku barna og 

endurspeglast í barnaverndarlögum og Barnasáttmálanum. Barnamiðjuð nálgun var 

þróuð til að leiðbeina fagfólki í átt að því að taka tillit til þátttöku barna með hagsmuni 

þeirra að leiðarljósi. Barnamiðjuð nálgun miðar að því að barnið sé miðpunktur 

athyglinnar þar sem það fær tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós án þess að tekið sé 

tillit til þeirra við ákvörðunartöku. Þátttaka barna er því takmörkuð og þau hafa ekki 

raunveruleg áhrif á ákvörðunina (Fern, 2008). Ákvarðanataka er þá í höndum foreldra og 

litið er á börn sem rót vandans og óvirka þátttakendur (Fern og Kristinsdóttir, 2011). Út 

frá gagnrýni á barnamiðjaða nálgun þróaði Fern nýtt líkan sem hún kallaði barnamiðaða 

nálgun. Með barnamiðaðri nálgun felst viðurkenning á því að börn hafi þekkingu, 

styrkleika og getu til að taka virkan þátt í að skilgreina aðstæður sínar og stuðla að 
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ákvarðanatöku. Vikið er frá þeirri hugmyndafræði að börn séu ekki hæf til að taka 

ákvarðanir (Fern, 2008). Hugtakið barnamiðuð nálgun felst í jafnri stöðu á við fullorðna 

og rétti barnsins til að taka þátt í ákvörðunartöku. Nálgunin felur í sér breytingu á 

starfsháttum þar sem unnið er að því að auka jafnrétti á milli fagaðila og barna. 

Jafnframt miðar nálgunin að breytingum í starfi félagsráðgjafa, frá því að hann taki 

ákvarðanir fyrir barnið yfir í að aðstoða það við að taka ákvarðanir en það er gert með 

því að auka þekkingu og færni barnsins (Fern, 2014). Barnamiðuð nálgun miðar að því að 

barnið geti unnið með fullorðnum í jafnri stöðu og fái tækifæri til þess að taka þátt í 

lausn á eigin vanda. Börn eru jafningjar annarra sem eru í viðtalinu, svo sem foreldra og 

félagsráðgjafa og unnið er í sameiningu að lausn vandans (Fern, 2010). Barnamiðuð 

nálgun miðar að árangursríkri vinnu með börnum og fjölskyldum þeirra þar sem barnið 

er í brennidepli og tekið er tillit til sjónarmiða þess. Frá innleiðingu hefur verið lögð 

aukin áhersla á mikilvægi barnamiðaðrar nálgunar og á viðurkenningu þess að 

félagsráðgjafar geti ekki framkvæmt mat á barninu án þess að tala við það. 

Félagsráðgjafar verða að kynnast barninu, átta sig á hvers það þarfnast, hvernig því 

líður, hvernig það upplifir aðstæður sínar og framtíðarsýn. Með barnamiðaðri nálgun 

eru þarfir og velferð barnsins í forgangi. Félagsráðgjafi stuðlar að þátttöku barna í 

matsferli og ákvörðunartöku og byggir upp traust meðferðarsamband. Félagsráðgjafi 

þarf að gefa barninu tækifæri til að tjá skoðanir sínar, hlusta á barnið og gefa sér tíma til 

að svara spurningum sem það hefur. Hann þarf að geta séð heiminn með augum 

barnsins og skilja hver reynsla þess er. Í flóknum aðstæðum, þar sem öryggi barns er í 

hættu, þarf að styðja fjölskylduna en jafnframt að missa ekki sjónar af réttindum og 

þörfum barnsins (Race og O´Keefe, 2017). En oft getur það myndað togstreitu hjá 

félagsráðgjafanum milli þess að vernda börn eða  styðja við fjölskylduna (Munro, 2002).  

2.6.4 Valdefling 

Valdefling (e. empowerment) er þáttur sem mikilvægt er að leggja áherslu á þegar 

þátttaka barna er skoðuð. Valdefling einkennist af þremur þáttum. Fyrsti þátturinn er 

þróun jákvæðs og öflugs sjálfs. Annar þátturinn er uppbygging þekkingar og skilnings 

einstaklingsins á eigin umhverfi. Að lokum er þriðji þátturinn uppbygging á virkni 

einstaklingins til að ná eigin markmiðum. Helsta viðfangsefni félagsráðgjafa er að styðja 

einstaklinga við að finna sinn eigin kraft til sjálfshjálpar og að nýta sínar eigin leiðir, 
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bjargir og styrkleika. Valdefling er því lykilhugtak og nálgun sem notuð er í félagsráðgjöf 

(Lee og Hudson, 2011). Með valdeflingu er leitast við að einstaklingurinn nái tökum og 

stjórn á eigin lífi, hafi sterkari rödd og geti þannig haft áhrif á þá þjónustu sem hann fær. 

Með valdeflingu er valdið hjá báðum aðilum sem leiðir til samvinnu og trausts milli 

fagaðila og einstaklingsins (Fleming, 2013). Valdefling hefur verið gagnrýnd og sögð 

einungis vera ferli sem aðeins er hægt að hefja og viðhalda af þeim sem leita eftir valdi 

og hafa sjálfsákvörðunarrétt. Með því er átt við að valdið sé innra með einstaklingnum 

en ekki fagaðilans. Þó er ljóst að félagsráðgjafar hafa notað valdeflingu í starfi sínu til 

þess að aðstoða einstaklinga við að þróa sína eigin færni sem getur aukið velferð þeirra 

(Lee og Hudson, 2011).  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort barnaverndarstarfsmenn starfa 

samkvæmt samtímahugmyndum um réttindi og þátttöku barna þegar unnið er með 

fjölskyldum. Tilgangurinn er að varpa ljósi á virka þátttöku barna innan barnaverndar. 

Megin rannsóknarspurningarnar eru tvær: Eru börn virkir þátttakendur í því ferli sem fer 

af stað þegar mál fjölskyldunnar er hjá barnavernd sveitarfélagsins? Er stefna 

sveitarfélagsins til þess fallinn að börn séu virkir þátttakendur í viðtölum hjá barnavernd 

sveitarfélagsins? 
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3 Aðferð  

Í þessum kafla er fjallað um þá aðferðafræði sem beitt var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fyrst verður greint frá megindlegum rannsóknaraðferðum og 

innihaldsgreiningu. Því næst verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar. Við lok 

kaflans verður farið yfir siðferðileg álitamál. Í þessari rannsókn var notast við 

megindlega rannsóknaraðferð og var unnið út frá fyrirliggjandi gögnum barnaverndar 

sveitafélags sem hér eftir verður nefnt sveitarfélag X. Við upphaf rannsóknarinnar var 

ákveðið að velja eitt af stærri sveitarfélögum landsins. Sveitafélagið sem varð fyrir valinu 

var talið hæfilega stórt til þess að framkvæma rannsóknina.  

3.1 Megindleg rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsóknaraðferð veitir upplýsingar um algengi, fjölda, hlutfall, mun og 

samband á milli mismunandi breyta eða þátta. Megindleg aðferð leitast við að komast 

að hinu sanna með mælingum. Með megindlegri aðferð safnar rannsakandi 

upplýsingum á tölulegu formi á kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Við framsetningu og 

túlkun gagna er beitt tölfræðilegum aðferðum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

3.2 Innihaldsgreining 

Innihaldsgreining (e. content analysis) var í upphafi eigindleg aðferð sem snérist um 

merkingu og túlkun en hefur þróast yfir í að vera einnig notuð sem megindleg aðferð. 

Innihaldsgreining felur í sér kóðun sem hefur skilgreind viðeigandi hugtök og efnisatriði 

sem tengjast rannsókninni. Kóðun kallast það þegar innihald textans er merkt með 

tölulegum hætti og felur í sér að innihald er kóðað eftir tíðni, stefnu, styrk og/eða 

rúmmáli. Rannsakandinn mun notast við tíðni (e. frequency) í rannsókn sinni, með því er 

átt við að telja hvort eitthvað á sér stað eða ekki og ef það á sér stað, hve oft það kemur 

fyrir (Neuman, 2011). Við úrvinnslu ganga verður farið ítarlega yfir fyrirliggjandi gögn og 

leitað svara við rannsóknarspurningunni sem rannsakandi setti fram í upphafi.  

Aðferð, sem var notuð til að greina gögnin, er innihaldsgreining (e. content 

analysis). Aðferðin er talin henta vel við að greina fyrirliggjandi gögn og því ákvað 

rannsakandi að velja þessa aðferð. Innihaldsgreining er aðferð til að safna og greina 

innihald texta. Rannsakandinn notar hlutlæga og kerfisbundna talningu og 
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skráningaraðferðir til að setja fram tölulega lýsingu á innihaldi textans. Með 

innihaldsgreiningu afhjúpar rannsakandinn innihaldið og getur borið saman efni milli 

margra texta og greint það með megindlegum aðferðum, svo sem gröfum og töflum. 

Nákvæm vinnubrögð og leiðbeiningar eru mikilvægar til að hægt sé að bera saman 

innihald ólíkra texta. Niðurstöður rannsóknarinnar voru síðan settar fram með lýsandi 

tölfræði (Neuman, 2011). 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst með gerð rannsóknaráætlunar í maí 2018. 

Sumarið 2018 var aflað heimilda um viðfangsefnið og unnið að drögum að fræðilegum 

hluta rannsóknarinnar. Leitast var við að fá samþykki hjá sveitarfélaginu, sem um ræðir, 

til að fá aðgang að greinargerðum og dagálum hjá barnavernd sveitarfélagsins og sent 

var bréf þess efnis í júlí 2018. Í ágúst var sótt um leyfi fyrir rannsókninni hjá 

Persónuvernd í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. Í október barst frá barnavernd sveitarfélagsins leyfisbréf fyrir 

aðgangi að dagálum og greinargerðum barnaverndarmála vegna rannsóknarinnar. Í 

leyfisbréfinu kemur fram að leyfi sé veitt fyrir greiningu fyrirliggjandi gagna í málaskrá 

sveitarfélagsins, það er þeirra mála þar sem tilkynning hefur orðið að 

barnaverndarmálum, annar vegar í janúar til og með mars 2010 og hins vegar í janúar til 

og með mars 2018. Persónuvernd veitti leyfið í október 2018. Í lok október var 

undirrituð trúnaðaryfirlýsing vegna rannsóknarinnar hjá sveitarfélagi X. 

Í nóvember 2018 var unnið úr fyrirliggjandi gögnum og þau kóðuð, túlkuð og breytt í 

megindleg gögn. Gögnin voru unnin hjá barnavernd sveitarfélagsins og fór 

innihaldsgreining á gögnunum fram innan veggja barnaverndar. Gögn voru skráð í SPSS-

gagnagrunn til þess að hægt væri að halda skipulega utan um gögnin og til að auðvelda 

úrvinnslu gagna. Með tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

getur rannsakandi meðal annars borið saman aldur og kyn barna við þátttöku. 

Fyrirliggjandi gögn eru dagálar og greinagerðir sem umbreytt var í megindleg gögn, þar 

sem innihaldi texta er breytt í tölulegar upplýsingar. Gögnin voru unnin með fyrirfram 

gefnum viðmiðunarlista sem skráður var í forritið SPSS (sjá viðauka 1). Auk þess voru 

skoðaðar framkvæmdaráætlanir sveitarfélagsins árin 2010 og 2017 til að kanna hvort 

tekið hefði verið tilliti til sjónarmiða barna á þessum tveimur árum. Útbúið var 
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viðmiðunarlista (e. criteria) til að fá fram það sem til skoðunar var í gögnunum. Í upphafi 

rannsóknar var gerð athugun á hvort rannsakandi hafði þau viðmið sem hann þurfti og 

var það gert með því að skoða fjóra dagála. Prófunin leiddi í ljós að tilsett viðmið voru til 

staðar svo ekki þurfti að breyta eða bæta listann. 

Rannsóknarefnið var afmarkað með því að skoða einungis mál sem höfðu orðið að 

barnaverndarmálum sem voru þau mál þar sem barnaverndarnefnd hafði tekið 

ákvörðun um að hefja könnun. Í upphafi rannsóknarinnar fékk rannsakandi lista allra 

barna sem tilkynnt hafði verið um á rannsóknartímabilinu. Einungis var hægt að fá lista 

um tilkynningar sem höfðu borist til barnaverndar sveitarfélagsins X. Valin voru af 

listanum þau börn sem voru á aldrinum sex til sextán ára. Samkvæmt 

framkvæmdaráætlun sveitarfélagsins X bárust 835 tilkynningar vegna 496 barna árið 

2010 en ekki fundust tölur frá árinu vegna þeirra barnaverndarmála sem ákveðið var að 

hefja. Árið 2017 bárust 839 tilkynningar vegna 534 barna og var ákveðið að hefja 367 

barnaverndarmál. Þess má geta að tilkynningarnar eru fleiri en fjöldi barna en ástæða 

þess er að tilkynning getur borist oftar en einu sinni til barnaverndar sveitarfélagsins 

vegna sama barns. Ekki var hægt að nálgast tölur frá árinu 2018 og því er stuðst við tölur 

frá árinu 2017. Í janúar til og með mars árið 2010 bárust 74 tilkynningar sem varðaði 57 

börn á aldursbilinu og var þriðja hvert barn á listanum skoðað. Í janúar til og með mars 

árið 2018 barst 121 tilkynning vegna 90 barna á aldursbilinu. Var annað hvert barn á 

listanum skoðað. 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Ýmiss konar vandamál geta komið upp við framkvæmd rannsóknarinnar og líta þarf til 

ýmissa siðferðislegra álitamála. Aðaláhyggjuefnið tengt siðferði við framkvæmd 

rannsóknar er að gæta trúnaðar við notkun upplýsinga sem aflað er (Neuman, 2011). 

Sótt var um leyfi til Persónuverndar þar sem um er að ræða viðkvæmar upplýsingar sem 

snerta einkahagi einstaklinga þó að niðurstöður rannsóknarinnar séu ekki 

persónugreinanlegar. Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000 þarf að gæta að því að unnið sé með gögnin með 

sanngjörnum, lögmætum og málefnalegum hætti og þarf sérstaklega að vanda 

vinnsluhætti. Við framkvæmd rannsóknarinnar þurfti rannsakandi að forðast hlutdrægni 

til þess að koma í veg fyrir bjögun og varð að hafa í huga við framkvæmd 
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rannsóknarinnar að túlkun getur mótast af þeirri fræðasýn og viðhorfi sem rannsakandi 

aðhyllist (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Ákveðið var að hafa sveitarfélagið 

nafnlaust vegna þess að gefa upp nafn getur til dæmis rýrt yfirfærslugildi þar sem 

einstaklingar festast í ákveðnu sveitarfélagi og skilgreina sig út frá því. Á 

rannsóknartímabilinu urðu tafir á leyfi Persónuverndar og afhendingu gagna. Vegna 

tímaskorts var ákveðið að stytta tímabilið sem yrði til skoðunar úr sex mánuðum í þrjá 

mánuði árin 2010 og 2018. Þrátt fyrir afmörkun gaf rannsóknin ákveðna innsýn í 

þátttöku barna í viðtölum á þremur mánuðum eftir að barnaverndarmál höfðu hafist hjá 

sveitarfélagi X. Opinber gögn hafa töluverðar takmarkanir þrátt fyrir að opinber stofnun 

eða rannsóknarfyrirtæki hafi safnað þeim saman til að afla ákveðinna upplýsinga. Ein 

hættan er sú að rannsakandinn skoði fyrirliggjandi gögn, sem hæfa ekki 

rannsóknarspurningunni sem lagt er upp með í upphafi, þannig að þau mæli ekki það 

sem rannsakandinn vill að þau mæli. Önnur hættan er að rannsakandinn skilji ekki eða 

þekki ekki gögnin nægilega vel og geti þannig dregið rangar ályktanir af þeim sem gefa 

þá aftur falskar niðurstöður. Því þarf rannsakandinn að vera vel upplýstur um efnið. 

Takmörkun getur orðið ef vöntun er á tilteknum gögnum, þau hafi glatast eða hafa 

aldrei verið safnað (Neuman, 2011). Rannsakandi þarf að gæta að því að mælitækið, 

sem notað verður, sé réttmætt og áreiðanlegt (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Vandamál tengd stöðugleika áreiðanleika geta myndast þegar aðferðir við 

upplýsingaöflun breytast á milli ára. Vandamál vegna réttmætis geta skapast vegna þess 

að rannsakandinn hefur ekki stjórn á því hvernig upplýsingum er safnað. Öllum 

upplýsingum er upphaflega safnað af öðrum sem hluta af vinnu þeirra. Rannsakandi 

verður að treysta á að aðrir safni, skipuleggi og setji gögnin fram á nákvæman hátt. 

Kerfisbundnar villur í söfnun upplýsinganna í upphafi, villur í skipulagningu og 

framsetningu á gögnunum og kynning á þeim minnkar réttmæti mælinganna (Neuman, 

2011). 

Að lokum þarf að gæta að því að verða ekki fyrir áhrifum af orðræðu samfélagsins 

og fyrri rannsóknum. Í samfélaginu hafa verið háværar raddir um að ekki sé talað 

nægilega oft við börn hjá barnavernd en það þarf ekki endilega að endurspegla 

niðurstöður rannsóknarinnar. Einnig hafa rannsóknir bent á að ekki sé talað við börn í 

miklum mæli.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil. Kaflinn skiptist í tvo hluta. 

Fyrst verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr megindlegri innihaldsgreiningu úr 

málaskrám barnaverndar sveitarfélagsins X. Að því loknu verður farið yfir niðurstöður 

stefnu sveitarfélagsins þar sem skoðaðar voru framkvæmdaráætlanir árin 2010 og 2017. 

Niðurstöðurnar eru birtar á myndum og töflum og útskýrðar með texta um hvernig 

þátttöku barna á aldrinum sex til sextán ára var háttað í barnaverndarmálum hjá 

sveitarfélaginu annars vegar í janúar til og með mars árið 2010 og hins vegar á sama 

tímabili árið 2018. Niðurstöðurnar sýna þau 18 börn sem valin voru af listanum árið 

2010 og 45 börn sem valin voru af listanum árið 2018. 

4.1 Bakgrunnur og aðstæður barna 

Bakgrunnur og fjölskylduaðstæður voru skoðaðar hjá börnunum, annars vegar í janúar 

til og með mars árið 2010 og hins vegar á sama tímabili árið  2018. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna kynjaskiptinu barnanna og aldursdreifingu en börnunum var skipt 

niður í tvo aldurshópa, 6–11 ára og 12–16 ára. Jafnframt var skoðaður bakgrunnur og 

fjölskylduaðstæður barna eftir hversu oft þau komu í viðtal hjá barnavernd. 

4.1.1 Kynjaskipting 

Í janúar til og með mars árið 2010 snérust barnaverndarmál um fleiri stúlkur en drengi. 

Af 18 börnum voru barnaverndarmál um sjö drengir (39%) og 11 stúlkur (61%). Árið 

2018 voru barnaverndarmálin fleiri en árið 2010. Af þeim barnaverndarmálum, sem 

vörðuðu 45 börn voru, 30 drengir (67%) og 15 stúlkur (33%). 
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Mynd 1. Kynjaskipting barna eftir þátttöku þeirra í viðtölum. 

Mynd 1 sýnir kynjaskiptingu barna annars vegar í janúar til og með mars árið 2010 og 

hins vegar á sama tímabili árið 2018 eftir því hversu oft börn komu í viðtal til 

barnaverndar sveitarfélagsins X á tímabilinu. Á þriggja mánaða tímabili árið 2010 var 

aldrei rætt við sex drengi (86%) og níu stúlkur (82%) af 18 börnum. Árið 2018 var aldrei 

rætt við 10 drengi (33%) og þrjár stúlkur (20%) af 45 börnum. Árið 2010 var rætt einu 

sinni við einn dreng (14%) og eina stúlku (9%) og árið 2018 var rætt við 14 drengi (47%) 

og átta stúlkur (53%). Árið 2010 var rætt tvisvar sinnum við eina stúlku (9%) og árið 

2018 var rætt við sex drengi (20%) og tvær stúlkur (13%) tvisvar sinnum. Árið 2018 var 

rætt við eina stúlku (7%) þrisvar sinnum og eina stúlku (7%) fjórum sinnum. 

4.1.2 Aldursdreifing  

Í janúar til og með mars árið 2010 voru af 18 börnum hjá barnavernd 11 börn (61%) á 

aldrinum 6–11 ára og sjö börn (39%) á aldrinum 12–16 ára. Fleiri stúlkur (64%) en 

drengir (57%) voru á aldrinum 6–11 ára og fleiri drengir (43%) en stúlkur (36%) voru á 

aldrinum 12–16 ára árið 2010. Á þriggja mánaða tímabili árið 2018 voru af 45 börnum 

23 börn (51%) á aldrinum 6–11 ára og 22 börn (59%) á aldrinum 12–16 ára. Fleiri 

barnaverndarmál voru um drengi (57%) en stúlkur (40%) sem voru á aldrinum 6–11 ára. 

Fleiri stúlkur (60%) en drengir (43%) voru á aldrinum 12–16 ára árið 2018.   
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Mynd 2. Aldursdreifing barna eftir þátttöku þeirra í viðtölum. 

Mynd 2 sýnir aldursdreifingu barna í janúar til og með mars, annars vegar árið 2010 og 

hins vegar á sama tímabili árið 2018 eftir því hversu oft börn komu í viðtal til 

barnaverndar sveitarfélagsins X. Oftar var rætt við börn á aldrinum 6–11 ára hjá 

barnavernd sveitarfélagsins X árið 2010. Aldurhóparnir 6–11 og 12–16 ára komu nokkuð 

jafnt í viðtal hjá barnavernd sveitarfélagsins X árið 2018, alls var rætt við 23 börn (51%) 

á aldrinum 6–11 ára og 22 börn (49%) sem voru á aldrinum 6–12 ára. Á þriggja mánaða 

tímabili árið 2010 var aldrei rætt við átta börn (73%) á aldrinum 6–11 ára og aldrei var 

rætt við börn sem voru 12–16 ára. Árið 2018 var aldrei rætt við níu börn (39%) á 

aldrinum 6–11 ára og fjögur börn (18%) á aldrinum 12–16 ára. Rætt var einu sinni við 

tvö börn (18%) á aldrinum 6–11 ára árið 2010 og 2018 var rætt einu sinni við 11 börn 

(48%) á aldrinum 6–11 ára og 11 börn (50%) á aldrinum 12–16 ára. Rætt var tvisvar 

sinnum við eitt barn (9%) á aldrinum 6–11 ára árið 2010. Árið 2018 var rætt við tvö börn 

(9%) á aldrinum 6–11 ára og sex börn (27%) á aldrinum 12–16 ára. Rætt við þrisvar 

sinnum við eitt barn (5%) á aldrinum 12–16 ára og fjórum sinnum við eitt barn (4%) á 

aldrinum 6–11 ára. 

4.1.3 Fjölskyldugerð 

Árið 2010 bjuggu sex börn (33%) af 18 börnum hjá báðum foreldrum og 10 börn (56%) 

hjá einstæðu foreldri, móður eða föður. Tvö börn (11%) bjuggu hjá foreldri og 

stjúpforeldri. Árið 2018 bjuggu 14 börn (31%) af 45 börnum hjá báðum foreldrum, 20 
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börn (44,5%) bjuggu hjá einstæðu foreldri, móður eða föður og 11 börn (24,5%) bjuggu 

hjá foreldri og stjúpforeldri. 

 

Mynd 3. Fjölskyldugerð barna eftir þátttöku þeirra í viðtölum. 

Mynd 3 sýnir fjölskyldugerð barna í janúar til og með mars, annars vegar árið 2010 og 

hinsvegar á sama tímabili árið 2018 eftir hversu oft rætt var við börn hjá barnavernd 

sveitarfélagsins X á tímabilinu. Á þriggja mánaða tímabili árið 2010 var aldrei rætt við öll 

sex börnin sem bjuggu hjá báðum foreldrum og hvorugt barnanna sem bjuggu hjá 

foreldri og stjúpforeldri. Aldrei var rætt við sjö börn (70%) af þeim 10 börnum sem 

bjuggu hjá einstæðu foreldri. Árið 2018 var aldrei rætt við sex börn (43%) sem bjuggu 

hjá báðum foreldrum, fimm börn (25%) sem bjuggu hjá einstæðu foreldri og tvö börn 

(18%) sem bjuggu með foreldri og stjúpforeldri. Árið 2010 var einu sinni rætt við tvö 

börn (20%) sem bjuggu hjá einstæðu foreldri og árið 2018 var rætt við fimm börn (36%) 

sem bjuggu hjá báðum foreldrum, 12 börn (60%) sem bjuggu hjá einstæðu foreldri og 

fimm börn (45,5%) sem bjuggu hjá foreldri og stjúpforeldri. Árið 2010 var rætt tvisvar 

við eitt barn (10%) sem bjó hjá einstæðu foreldri og árið 2018 tvö börn (14%) sem 

bjuggu hjá báðum foreldrum, þrjú börn (15%) sem bjuggu hjá einstæðu foreldri og þrjú 

börn (27,5%) sem bjuggu hjá foreldri og stjúpforeldri. Árið 2018 var rætt þrisvar við eitt 

barn (9%) sem bjó hjá foreldri og stjúpforeldri og fjórum sinnum við eitt barn (7%) sem 

bjó hjá einstæðu foreldri. 
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4.2 Tilkynningar sem bárust til barnaverndar 

Í janúar til og með mars árið 2010 var af 18 barnaverndarmálum 15 ný mál (83%) en þrjú 

mál (17%) voru þegar í vinnslu hjá sveitarfélagi X. Á sama tímabili árið 2018 var af 45 

barnaverndarmálum 36 ný mál (80%) en níu mál (20%) voru þegar í vinnslu hjá 

barnavernd sveitarfélagsins X. Oftar var rætt við börn þegar um var að ræða mál sem 

ekki höfðu verið í vinnslu barnaverndar áður. 

4.2.1 Ástæður tilkynninga til barnaverndar 

Tafla 1. Ástæður tilkynninga til barnaverndar. 

Ástæður tilkynninga    2010  2018 

Vanræksla 5 (28%)  23 (51%) 
Ofbeldi 9 (50%) 15 (33%) 
Áhættuhegðun barns 4 (22%)  7 (16%) 

Heildarfjöldi (=n) 18 (100%) 45 (100%)  
 

Tafla 1 sýnir ástæður tilkynninga til barnaverndar sveitarfélagsins X vegna 18 barna á 

þriggja mánaða tímabili árið 2010 og 45 barna á þriggja mánaða tímabili árið 2018 á 

aldrinum sex til sextán ára. Í töflunni er ástæðum tilkynninga skipt eftir tegund máls líkt 

og skráð er við tilkynningu til barnaverndar. Flokkarnir eru vanræksla, ofbeldi og 

áhættuhegðun barns. Af 18 málum árið 2010 voru á tímabilinu fimm mál (28%) vegna 

vanrækslu, níu eða 50% ofbeldismál og fjögur mál (22%) vegna áhættuhegðunar barna. 

Af þessum 45 málum árið 2018 var tilkynnt á tímabilinu um vanrækslu í 23 málum eða í 

51% tilvika, 15 mál (33%) voru vegna ofbeldis og í sjö málum (16%) var tilkynnt vegna 

áhættuhegðunar barns.  
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Mynd 4. Tilkynningaraðilar eftir þátttöku barna í viðtölum. 

Mynd 4 sýnir ástæður tilkynninga sem bárust til barnaverndar í janúar til og með mars, 

annars vegar vegna 18 barna árið 2010 og hins vegar vegna 45 barna á sama tímabili 

árið 2018, eftir því hversu oft börn komu í viðtal til barnaverndar á tímabilinu. Á þriggja 

mánaða tímabili árið 2010 var aldrei rætt við börn vegna vanrækslu þeirra eða 

áhættuhegðunar. Aldrei var rætt við sex börn (67%) vegna ofbeldismála. Árið 2018 var 

aldrei rætt við níu börn (39%) vegna vanrækslu, þrjú börn (19%) vegna ofbeldismála og 

eitt barn (17%) vegna áhættuhegðunar. Árið 2010 var rætt einu sinni við tvö börn (22%) 

vegna vanrækslu þeirra og árið 2018 var rætt einu sinni við níu börn (39%) vegna 

vanrækslu, 11 börn (69%) vegna ofbeldismála og tvö börn (33%) vegna áhættuhegðunar 

þeirra. Árið 2010 var rætt tvisvar sinnum við eitt barn (11%) vegna vanrækslu og árið 

2018 fjögur börn (17,5%) vegna vanrækslu, eitt barn (6%) vegna ofbeldismáls og þrjú 

börn (50%) vegna áhættuhegðunar. Árið 2018 var rætt þrisvar sinnum við eitt barn 

(4,5%) vegna vanrækslu þess og eitt barn (6%) fjórum sinnum vegna ofbeldismáls.  

4.2.2 Tilkynningar sem bárust til barnaverndar 

Tilkynningar til barnaverndar geta borist ýmist frá opinberum aðilum eða einstaklingum 

í nærumhverfi barns. Tilkynningarnar, sem bárust vegna 18 barna til barnaverndar 

sveitarfélagsins X árið 2010, skiptust þannig niður að 94,4% tilkynningar komu frá 

opinberum aðilum og 5,6% komu frá nærumhverfi viðkomandi barns. Árið 2018 bárust 

tilkynningar vegna 45 barna, 64,3% tilkynninganna frá opinberum aðilum og 35,7% frá 

nærumhverfi barnanna.  
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Tafla 2. Aðilar sem tilkynntu til barnaverndar. 

Tilkynningaraðili 2010 2018 

Opinberir aðilar     

Lögregla 9 (50%) 10 (22,2%) 
Skóli/sérfræðiþjónusta skóla /fræðslu-  
eða skólaskrifstofa  

4 (22,2%) 15 (33,3%) 

Leikskóli  0 (0%) 2 (4,4%) 

Önnur barnavernd 0 (0%) 0 (%) 

Læknir/ heilsugæsla/ sjúkrahús  4 (22,2%) 1 (2,2%) 

Þjónustumiðstöð/ starfsmaður félagsþjónustu  0 (0%) 1 (2,2%) 

Nærumhverfi barns 
  Foreldrar 0 (0%) 7 (15,7%) 

Ættingjar aðrir en foreldrar 0 (0%) 3 (6,7%) 

Barn leitar sjálft til barnaverndar 0 (0%) 1 (2,2%) 

Nágrannar 0 (0%) 3 (6,7%) 

Nafnlaust 1 (5,6%) 2 (4,4%) 

Samtals (=n) 18 (100%) 45 (100%) 
 

Tafla 2 sýnir hvaðan tilkynningarnar bárust til barnaverndar sveitarfélagsins X, annars 

vegar í janúar til og með mars árið 2010 og hinsvegar á sama tímabili árið 2018. Vegna 

18 barna árið 2010 bárust níu tilkynningar (50%) frá lögreglu, þar sem lögregla hafði 

afskipti af börnum og/eða foreldrum þeirra. Fjórar tilkynningar (22,2%) bárust frá skóla, 

sérfræðiþjónustu skóla, fræðslu- eða skólaskrifstofu barns og fjórar tilkynningar (22,2%) 

frá lækni, heilsugæslu eða sjúkrahúsi. Ein (5,6%) tilkynning barst nafnlaus til 

barnaverndar sveitarfélagsins frá nærumhverfi barns. Árið 2018 bárust 29 tilkynningar 

vegna 45 barna frá opinberum aðilum, þar af voru 10 tilkynningar (22,2%) frá lögreglu. 

Frá skóla, sérfræðiþjónustu skóla, fræðslu- eða skólaskrifstofu barns bárust 15 

tilkynningar (33,3%) og tvær eða 4,4% tilkynninga bárust frá leikskóla. Ein tilkynning 

(2,2%) barst frá lækni, heilsugæslu eða sjúkrahúsi og ein tilkynning (2,2%) frá 

þjónustumiðstöð eða starfsmanni félagsþjónustu. Frá nærumhverfi barns bárust 16 

tilkynningar, af þeim voru sjö tilkynningar (15,7%) frá foreldrum, þrjár tilkynningar 

(6,7%) frá ættingjum öðrum en foreldrum og ein tilkynning (2,2%) frá barninu sjálfu. 

Þrjár tilkynningar bárust (6,7%) frá nágranna barns og tvær tilkynningar (2,2%) bárust 

nafnlausar til barnaverndar sveitarfélagsins. 

Tilkynningar, sem bárust til barnaverndar sveitarfélagsins X, annars vegar vegna 18 

barna í janúar til og með mars árið 2010 og hins vegar vegna 45 barna á sama tímabili 
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árið 2018, voru bornar saman við hversu oft börn komu í viðtal til barnaverndar á 

tímabilinu. Á þriggja mánaða tímabili árið 2010 var af 18 börnum aldrei rætt við átta 

börn (89%) vegna tilkynninga frá lögreglu, öll fjögur börnin vegna tilkynninga frá skóla, 

tvö börn (50%) vegna tilkynninga frá lækni, heilsugæslu eða sjúkrahúsi og aldrei var rætt 

við barn vegna tilkynningar frá nærumhverfi barns árið 2010. Árið 2018 var af 45 

börnum aldrei rætt við þrjú börn (30%) vegna tilkynninga frá lögreglu, fimm börn (33%) 

vegna tilkynninga frá skóla og nærumhverfi barns var aldrei rætt við þrjú börn vegna 

þriggja tilkynninga frá nágrönnum. Árið 2010 var einu sinni rætt við eitt barn (50%) 

vegna tilkynninga frá lækni, heilsugæslu eða sjúkrahúsi og árið 2018 var rætt við fjögur 

börn (40%) vegna tilkynninga frá lögreglu, átta börn (53%) vegna tilkynninga frá skóla, 

eitt barn (50%) vegna tilkynningar frá leikskóla og eitt barn vegna einnar tilkynningar frá 

lækni, heilsugæslu eða sjúkrahúsi. Varðandi tilkynningar frá nærumhverfi barns árið 

2018 var einu sinni rætt við sex börn (86%) vegna tilkynninga frá foreldrum, eitt barn 

(33%) vegna tilkynninga frá ættingjum öðrum en foreldrum og eitt barn (50%) vegna 

tilkynningar sem barst nafnlaust til barnaverndar sveitarfélagsins. Árið 2010 var rætt 

tvisvar við eitt barn (11%) vegna tilkynninga frá lögreglu, árið 2018 var rætt við þrjú 

börn (30%) vegna tilkynninga frá lögreglu og eitt barn (7%) vegna tilkynninga frá skóla. 

Varðandi tilkynningar frá nærumhverfi barns árið 2018 var rætt tvisvar við eitt barn 

(14%) vegna tilkynninga frá foreldrum, eitt barn (33%) vegna tilkynninga frá ættingjum 

öðrum en foreldrum, eitt barn vegna tilkynningar sem barst frá barninu sjálfu og eitt 

barn vegna tilkynningar sem barst nafnlaust til barnaverndar sveitarfélagsins. Varðandi 

tilkynningar frá nærumhverfinu árið 2018 var rætt fjórum sinnum við eitt barn (7%) 

vegna tilkynningar frá skóla barnsins og þrisvar við eitt barn (33%) vegna tilkynninga frá 

ættingjum öðrum en foreldrum. 

4.2.3 Áður við sögu barnaverndar 

Í janúar til og með mars árið 2010 höfðu málefni 11 barna (61%) af 18 börnum áður 

komið á borð barnaverndar sveitarfélagsins X þar af voru fimm drengir (45%) og sex 

stúlkur (55%). Sex börn (55%) voru á aldrinum 6–11 ára og fimm börn (45%) voru á 

aldrinum 12–16 ára. Á sama tímabili árið 2018 höfðu 28 börn (62%) af 45 börnum áður 

komið við sögu barnaverndar. Af þeim voru 18 drengir (60%) og 10 stúlkur (67%). Voru 

15 börn (54%) á aldrinum 6–11 ára og 13 börn (46%) á aldrinum 12-16 ára. 



57 

 

Mynd 5. Fyrri barnaverndarmál eftir þátttöku barna í viðtölum. 

Mynd 5 sýnir hvort barn hafi áður komið við sögu barnaverndar eftir því hversu oft börn 

komu í viðtal til barnaverndar, annars vegar í janúar til og með mars árið 2010 og hins 

vegar á sama tímabili árið 2018. „Já“ í súluritinu þýðir að barn hafi áður komið við sögu 

barnaverndar, „nei“ þýðir að barn hafi ekki komið við sögu barnaverndar áður og „ekki 

vitað“ þýðir að ekki var ljóst hvort barn hefði áður komið við sögu barnaverndar 

sveitarfélagsins X. Árið 2010 höfðu 11 börn af 18 börnum áður komið við sögu 

barnaverndar, þar af var aldrei rætt við átta börn (73%) og aldrei var rætt við öll sjö 

börnin sem ekki var vitað um hvort þau höfðu áður komið við sögu barnaverndar hjá 

sveitarfélaginu. Árið 2018 var af 45 börnum aldrei rætt við sjö börn (25%), sem áður 

höfðu komið við sögu barnaverndar, og fjögur börn (31%) sem höfðu ekki áður komið 

við sögu barnaverndar. Árið 2010 var rætt einu sinni við tvö börn (18%) og 15 börn 

(54%) árið 2018, sem áður höfðu komið á borð barnaverndar sveitarfélagsins, og fimm 

börn (38%) sem höfðu ekki komið á borð barnaverndar áður. Árið 2010 var rætt tvisvar 

við eitt barn (9%) og árið 2018 einnig tvisvar við fjögur börn(14%) sem höfðu áður komið 

á borð barnaverndar áður. Árið 2018 var rætt við fjögur börn (31%) sem höfðu ekki 

verið áður á borði barnaverndar og þrisvar við eitt barn (3,5%) og fjórum sinnum við eitt 

barn (3,5%). 

4.3 Viðtal  

Skoðað var hversu oft börn komu í viðtal miðað við hversu oft foreldrar koma í viðtal til 

barnaverndar. Einnig var skoðaður sá tími sem leið frá því að könnun barnaverndar 
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hófst þar til barn var boðað í viðtal. Jafnframt var kannað umhverfi viðtalsins og hvaða 

viðtalstækni var notuð í viðtalinu.  

4.3.1 Viðtöl við börn og foreldra 

Tíminn sem leið frá því að könnun hófst þar til barn var boðið í viðtal í janúar til og með 

mars árið 2010 skiptist þannig niður að af 18 börnum voru þrjú börn (17%) boðuð í 

viðtal innan við 7 daga eftir að könnun hófst. Rætt var við öll þrjú börnin. Tvö börn 

(11%) voru ein í viðtali og eitt barn (5,6%) kom með foreldri í viðtal til barnaverndar. Eitt 

mál (5,6%) var fært yfir til annarrar barnaverndar, því varð engin íhlutun í því máli hjá 

barnavernd sveitarfélagsins X.  

Tafla 3. Viðtöl við börn og foreldra hjá barnavernd árið 2010. 

Fjöldi viðtala við börn og 
foreldra    2010 

  
Hversu oft börn komu  

í viðtal 
Hversu oft foreldrar komu                                

í viðtal án barna 

Aldrei  15 (83,3%) 4 (22,2%) 

1–2 viðtöl 3 (18,7%) 10 (55,6%) 

3–4 viðtöl 0 (0%) 3 (16,7%) 

5–6 viðtöl 0 (0%) 0 (0%) 

7–8 viðtöl 0 (0%) 1 (5,6%) 

Samtals (=n) 18 (100%) 18 (100%) 
 

  
Tafla 3 sýnir muninn á því hversu oft börn koma í viðtal með eða án foreldra og hversu 

oft foreldrar koma í viðtal hjá barnavernd í janúar til og með mars 2010. Árið 2010 var af 

18 börnum aldrei rætt við 15 börn (83,3%) og ferna foreldra eða einstætt foreldri 

(22,2%). Rætt var 1–2 sinnum við þrjú börn (18,7%) og tíu foreldra eða foreldri (55,6%). 

Rætt var 3–4 sinnum við þrjá foreldra (16,7%) og 7–8 sinnum við foreldra eða foreldri 

(5,6%) árið 2010. 

Í flestum tilvikum var barn boðað samdægurs í viðtal í janúar til og með mars árið 

2018 eftir að könnun hófst eða í 13 málum (28,9%) af 45 málum. Í flestum tilvikum var 

ástæða þess að lögregla hafði afskipti af börnum eða foreldrum þeirra sú að um var að 

ræða heimilisofbeldi eða kynferðislegt ofbeldi. Átta börn (17,8%) voru boðuð í viðtal 

innan við 7 daga frá því að könnun hófst. Þrjú börn (6,7%) voru boðuð í viðtal innan 14 

daga eftir að könnun hófst og sjö börnum (15,6%) innan við 21 dag. Í fimm málum 

(11,1%) var barn boðað til viðtals meira en mánuði eftir að könnun hófst. Í þremur 
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(6,7%) tilfellum voru mál færð yfir til annarrar barnaverndar. Því varð engin íhlutun í 

þeim málum hjá barnavernd sveitarfélagsins X.   

Tafla 4. Viðtöl við börn og foreldra hjá barnavernd árið 2018.  

Fjöldi viðtala við börn og 
foreldra    2018 

  
Hversu oft börn komu  

í viðtal  
Hversu oft foreldrar komu                                

í viðtal án barna 

Aldrei  13 (28,9%) 0 (0%) 
1–2 viðtöl 30 (65,9%) 32 (71,1%) 
3–4 viðtöl 2 (4,4%) 12 (26,7%) 
5–6 viðtöl 0 (%) 1 (2,2%) 

Samtals (=n) 45 (100%) 45 (100%) 
 

Tafla 4 sýnir muninn á því hversu oft börn komu í viðtal með eða án foreldra og hversu 

oft foreldrar komu í viðtal hjá barnavernd sveitarfélagsins X í janúar til og með mars 

2018. Af 45 börnum var aldrei var rætt við 13 börn (28,9%) með foreldri eða án foreldra 

hjá barnavernd sveitarfélagsins X. Rætt var 1–2 sinnum við 30 börn (65,9%) með foreldri 

eða án foreldra og 32 foreldra (71,1%) án barna. Rætt var 3–4 sinnum við tvö börn 

(4,4%) með foreldri eða án foreldra og 12 foreldra (26,7%) án barna. Í einu máli (2,2%) 

var rætt við foreldri eða foreldra 5–6 sinnum án barna árið 2018. 

4.3.2 Umhverfi viðtals og viðtalstækni 

Árið 2010 komu þrjú börn (17%) af 18 börnum í viðtal hjá barnavernd og fór eitt viðtal 

(5,6%) fram heima hjá barni og tvö viðtöl (11,1%) fóru fram í skóla. Í viðtölunum var 

ákveðinni viðtalstækni ekki beitt. Árið 2018 komu 35 börn (77,8%) af 45 börnum í viðtal 

hjá barnavernd en hjá 10 börnum (22,2%) átti ekki við að barn færi í viðtal. Viðtöl 14 

barna (31,1%) fóru fram í húsnæði barnaverndar og hjá sjö börnum (15,6%) fór viðtalið 

fram heima hjá barninu. Viðtöl 11 barna (24,4%) fóru fram í skóla barnsins og viðtöl 

tveggja barna (4,4%) fóru fram á sjúkrahúsi. Viðtal hjá fjórum börnum (8,9%) fór fram 

annars staðar. Í viðtölum var notast við teikningu í þremur málum (6,7%) og í einu máli 

(2,2%) var notað spil. Í 31 máli (68,9) var ákveðinni viðtalstækni beitt og í 10 málum 

(22,2%) átti það ekki við að beita viðtalstækni. 
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4.4 Sjónarmið barns 

Skoðað var hvort sjónarmið barna hefði verið sýnilegt í ákvörðunartöku í máli barnsins 

og hvort sjónarmið barns endurspeglaði ákvörðun sem barnavernd tók. Einnig var 

skoðað hvort ákvörðun, sem tekin var, hefði verið rædd við barnið, hvort barni hefði 

verið kynntur réttur samkvæmt lögum og hvort barni hefði verið skipaður talsmaður. 

Skoðað var hver skrifaði undir meðferðaráætlun og að lokum hverjir aðrir komu að máli 

barnsins.  

4.4.1 Sjónarmið barns við ákvörðunartöku 

Í janúar til og með mars árin 2010 og 2018 var skoðað hvort sjónarmið barna hefði verið 

sýnilegt þegar teknar voru ákvarðanir í máli barnsins.  

Tafla 5. Sjónarmið barns við ákvörðunartöku árið 2010. 

Sjónarmið barns     2010 

  
Sjónarmið barns 

sýnilegt  
Ákvörðun rædd við 

barn 

Sjónarmið barns 
endurspeglar ákvörðun í 

máli barns 

Já  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Nei 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Ekki vitað  3 (16,7%) 3 (16,7%) 3 (16,7%) 

Á ekki við 15 (83,3%) 15 (83,3%) 15 (83,3%) 

Samtals (=n) 18 (100%) 18 (100%) 18 (100%) 
 

Tafla 5 sýnir hvort sjónarmið barns hefði verið sýnilegt í máli þess, hvort ákvörðun, sem 

tekin var í máli barns, hefði verið rædd við barnið og hvort ákvörðun endurspeglaði 

sjónarmið barns í barnaverndarmálum tímabilið janúar til og með mars árið 2010. Ekki 

var sýnilegt hvort tekið hefði verið mið af sjónarmiði barns eða hvort sjónarmið barns 

hefði endurspeglað ákvörðun í máli barns í þremur (17%) málum af 18. Af 18 málum 

voru 15 mál (83%) þar sem það átti ekki við hvort tekið hefði verið mið af sjónarmiði 

barnsins. Ekki var vitað hvort ákvörðun, sem tekin var um mál barnanna, hefði verið 

rædd við börnin og hvort þeim hefði verið kynntur réttur þeirra samkvæmt lögum eða 

skipaður talsmaður í þessum þremur málum. 
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Tafla 6. Sjónarmið barns við ákvörðunartöku árið 2018. 

Sjónarmið barns     2018 

  
Sjónarmið barns 

sýnilegt  
Ákvörðun rædd 

við barn 

Sjónarmið barns 
endurspeglar ákvörðun í 

máli barns 

Já  31 (68,9%) 5 (11,1%) 27 (60%) 
Nei 1 (2,2%) 4 (8,9%) 1 (2,2%) 
Ekki vitað  3 (6,7%) 26 (57,8%) 8 (17%) 
Á ekki við 10 (22,2%) 22,2%) 9 (20%) 

Samtals (=n) 45 (100%) 45 (100%) 45 (100%) 
 

Tafla 6 sýnir hvort sjónarmið barns hefði verið sýnilegt í máli þess, hvort ákvörðun, sem 

tekin var í máli barns, hefði verið rædd við barnið og hvort ákvörðun endurspeglaði 

sjónarmið barns í barnaverndarmálum tímabilið janúar til og með mars árið 2018. Á 

þriggja mánaða tímabili árið 2018 var sjónarmið barna sýnilegt í 31 máli (68,9%) af 45 

málum og ákvörðun sem barnavernd tók var rædd við barn í fimm málum (11,1%). 

Ákvörðun, sem var tekin af barnavernd, endurspeglaði sjónarmið barns í 27 málum 

(60%). Í einu máli (2,2%) var sýnilegt að ekki hafi verið tekið mið af sjónarmiði barns í 

ákvörðunum í máli þess. Í fjórum málum (8,9%) var ekki rætt við barn um ákvörðun sem 

barnavernd tók og í einu máli (2,2%) var sýnilegt að sjónarmið barns hefði ekki 

endurspeglað ákvörðun barnaverndar. Í þremur málum (6,7%) var ekki hægt að sjá 

hvort sjónarmið barna hefði verið sýnilegt í ákvörðunartöku í máli þeirra, ekki var vitað í 

26 málum (57,8) hvort rætt hefði verið við barn um ákvörðunina sem barnavernd tók og 

átta málum (17,8%) var ekki vitað hvort sjónarmið barns hefði endurspeglað ákvörðun 

barnaverndar. Tveimur börnum (4,4%) var skipaður talsmaður. Af 45 börnum var níu 

börnum (20%) ekki skipaður talsmaður og voru það börn á aldrinum 12–16 ára. Í 24 

málum (53,3%) var ekki vitað hvort barni hefði verið skipaður talsmaður og í 10 málum 

(22,2%) átti það ekki við að skipa barni talsmann, þar sem barn kom ekki í viðtal á 

tímabilinu. Í aldurshópnum 6–11 ára var engu barni skipaður talsmaður. Í 17 málum 

(74%) var ekki vitað hvort barni hefði verið skipaður talsmaður og í 6 málum (26%) átti 

ekki við að skipa barni talsmann þar sem aldrei var rætt við börnin. Í aldurshópnum 12–

16 ára var tveimur (9%) börnum skipaður talsmaður og níu börnum (41%) var ekki 

skipaður talsmaður. Í 7 málum (32%) var ekki vitað hvort barni hefði verið skipaður 

talsmaður og í fjórum (18%) málum átti það ekki við að skipa barni talsmann.  
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4.4.2 Meðferðaráætlun 

Tafla 7. Meðferðaráætlun. 

Meðferðaráætlun 2010 2018 

Hver skrifar undir meðferðaráætlun?     

Barn, foreldri og félagsráðgjafi 0 (0%) 1 (2,2%) 
Barn, foreldrar og félagsráðgjafi 0 (0%) 3 (6,7%) 
Foreldri og félagsráðgjafi 3 (16,7%) 9 (20%)  
Foreldrar og félagsráðgjafi 1 (5,6%) 7 (15,6%) 
Engin meðferðaráætlun 14 (77,8%) 25 (55,5%) 

Meðferðaráætlun endurspeglar hvað þurfi að laga og bæta     

Já  4 (22,2%) 21 (46,7%) 
Ekki vitað 0 (0%) 10  (22,2%) 
Á ekki við 14 (77,8%) 14 (31,1%) 

Samtals (=n) 18 (100%) 45 (100%) 
 

Tafla 7 sýnir hvaða aðilar skrifuðu undir meðferðaráætlun og hvort meðferðaráætlunin 

hafi endurspeglað hvað þurfti að laga og bæta í janúar til og með mars árið 2010 og 

2018. Á þriggja mánaða tímabili árið 2010 skrifuðu þrír einstæðir foreldrar (16,7%) undir 

meðferðaráætlun og einu sinni (5,6%) skrifuðu báðir foreldrar undir meðferðaráætlun. Í 

öllum tilvikum skrifuðu félagsráðgjafar einnig undir meðferðaráætlunina en engin börn 

skrifuðu undir. Í fjórum meðferðaráætlunum (22,2%) kom fram hvað þurfti að bæta og 

hvernig en í 14 málum (77,8%) lá engin meðferðaráætlun fyrir eða ekki vitað hvort slík 

áætlun hefði verið gerð. Árið 2018 skrifuðu níu einstæðir foreldrar (20%) undir 

meðferðaráætlun og í sjö skipti (15,6%) skrifuðu báðir foreldrar undir meðferðaráætlun 

ásamt félagsráðgjafa. Í einni meðferðaráætlun (2,2%) skrifaði barn undir ásamt 

einstæðu foreldri og félagsráðgjafa og í þremur áætlunum (6,7%) skrifaði barn undir 

ásamt báðum foreldrum og félagsráðgjafa. Í 25 málum (55,5%) var engin 

meðferðaráætlun eða ekki vitað hvort meðferðaráætlun hefði verið gerð. Í 21 máli 

(46,7%) endurspeglaði meðferðaráætlun hvað þurfti að laga og bæta í lífi barnsins og 

fjölskyldu þess.  

4.5 Stefna sveitarfélagsins 

Rannsakandi skoðaði framkvæmdaráætlun sveitarfélagsins árin 2010 og 2017 til þess að 

geta svarað rannsóknarspurningunni um hvort stefna sveitarfélagsins væri til þess fallin 

að börn séu virkir þátttakendur í viðtölum hjá barnavernd sveitarfélagsins. 

Framkvæmdaráætlun sveitarfélagsins X sýnir annars vegar að árið 2010 var lögð áhersla 
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á aðstæður og líðan barnsins þegar unnið var að máli þess. Jafnframt kom fram að leita 

skyldi eftir samstarfi við foreldra og aðrar fagstéttir sem komu að málefnum barnsins. Í 

framkvæmdaráætlun sveitarfélagsins árið 2017 kom hins vegar fram að málefni barna 

hjá barnavernd sveitarfélagsins væru unnin á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002. 

Við vinnslu barnaverndarmála lagði barnavernd áherslu á „aðstæður og líðan barna, að 

talað sé við börnin og að þau fái að koma sjónarmiðum sínum og skoðunum á framfæri í 

samræmi við aldur og þroska“. Ástæða þess að hér er talað um framkvæmdaráætlun frá 

árinu 2017 er sú að ekki hefur verið gefin út framkvæmdaráætlun fyrir árið 2018.  
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5 Umræða 

Í kaflanum hér að framan hefur verið greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar sem 

þessi ritgerð fjallar um. Rannsóknarspurningarnar, sem settar voru fram í upphafi, voru: Eru 

börn virkir þátttakendur í því ferli sem fer af stað þegar mál fjölskyldu er hjá barnavernd 

sveitarfélagsins? Er stefna sveitarfélagsins til þess fallin að börn séu virkir þátttakendur í 

viðtölum hjá barnavernd sveitarfélagsins? 

Hvert sveitarfélag hefur möguleika á að vinna eftir eigin stefnu og því getur þátttaka 

barna í þessum efnum verið misjöfn vegna mismunandi áherslu sveitarfélaga. Stefna 

sveitarfélaga þarf að vera móttækileg fyrir breytingum til þess að geta mætt þörfum barna 

(Doyle og Kennedy, 2009; Ross, 2011), Eins og fræðimenn bernskufræðinnar settu fram eru 

börn fjölbreyttur hópur með ólíkar þarfir (Guðrún Kristinsdóttir, 2014; Warren, 2007) Með 

framkvæmdaráætlun hefur sveitarfélagið X markað sér stefnu sem leggur áherslu á þátttöku 

barna. Með því að stuðla að þátttöku barna í ferli barnaverndarmála tryggir sveitarfélagið 

börnum jafnframt skilvirka þjónustu. Auk þess kemur fram í framkvæmdaráætluninni að 

sveitarfélagið leitast við að tryggja að Barnasáttmálinn sé  virtur. Því má ætla að stefna 

sveitarfélagsins sé að miða að því að börn séu þátttakendur samanber fjórða þrep 

þátttökustiga Shiers. Í fjórða þrepi er miðað að því að börn taki þátt í ákvörðunartöku (Shier, 

2001).  

Á rannsóknartímabilinu árið 2010 voru fleiri barnaverndarmál hjá barnavernd 

sveitarfélagsins X vegna stúlkna en drengja en athygli vakti að rætt var við fleiri drengi en 

stúlkur. Árið 2018 voru fleiri barnaverndarmál vegna drengja en stúlkna. Því var kynjaskipting 

misjöfn á milli þessara tveggja rannsóknartímabila. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna hátt 

hlutfall barna sem aldrei var rætt við á tímabilinu janúar til og með mars árið 2010. Jafnframt 

gefa niðurstöðurnar til kynna að oftar var talað við stúlkur en drengi árið 2018 og drengir, 

sem aldrei var rætt við, voru fleiri en stúlkurnar. Flest barnanna komu án foreldra í viðtal til 

barnaverndar bæði árin. Oftar var rætt við yngri börn hjá barnavernd sveitarfélagsins X árið 

2010 en athygli vakti að aldrei var rætt við börn í eldri aldurshópnum. Rætt var nokkuð jafnt 

við báða aldurshópa árið 2018. Þó voru fleiri börn í yngri aldurshópnum en þeim eldri sem 

aldrei var rætt við. Því var oftar rætt við eldri börn og voru þau boðuð í fleiri viðtöl ein en þau 
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yngri. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að það sé síður rætt við yngri börn í dag en 

áður. Bent hefur verið á að börn, sem yngri eru, fá sjaldnar tækifæri til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri sökum ungs aldurs og þroskaleysis barns og fá þau því síður 

upplýsingar um mál sín (Parkes, 2013). 

Áhugavert var að niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að bæði árin 2010 og 2018 var 

oftar rætt við börn sem bjuggu hjá einstæðum foreldrum. Jafnframt var sjaldnar rætt við 

börn sem bjuggu hjá báðum foreldrum. Flest viðtölin, sem börn tóku þátt í, fóru fram í 

viðtalsherbergjum barnaverndar. Á þessu var undantekning ef málið snérist um ofbeldi en í 

þeim tilvikum fóru viðtölin oftast fram í skóla barnsins. Því virðast fagmenn hafa valið 

viðtalsrými sem hentaði aðstæðum. Eins og kemur fram í skýrslu United Nations (2014) er 

mikilvægt að veita börnum öruggt rými til þess að gera þeim kleift að tjá skoðanir og deila 

upplifun sinni og líðan. Ekki var að finna að fagmenn nýttu fjölbreyttar leiðir eins og mælt er 

með þegar rætt er við börn en viðtalstækni má nýta sem hjálpartæki til að tryggja 

sameiginlegan skilning og tengsl (United Nations, 2014; Vis, Holtan og Thomas, 2010).  

Bæði árin komu foreldrar talsvert oftar til viðtals en börnin og í sumum tilfellum virðast 

foreldrar einungis taka þátt í viðtölum fagmanna og má því leiða líkur að því að foreldrarnir 

hafi talað fyrir máli barnsins. Einnig skrifuðu mun fleiri foreldrar en börn undir 

meðferðaráætlun og á það við bæði árin. Því má velta fyrir sér hvort börn séu í brenndidepli 

eins og miðað er að með barnamiðaðri nálgun þar sem stuðlað er að þátttöku barna eða 

hvort börn fái tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós án þess að tekið sé tillit til sjónarmiða 

þeirra eins og í barnamiðjaðri nálgun. Eins og komið hefur fram leita 

barnaverndarstarfsmenn gjarnan upplýsinga hjá foreldrum barna í stað þess að leita til 

barnanna sjálfra (Warren, 2007). Jafnframt sýndu niðurstöður Anni G. Haugen (2012) að 

þátttaka barna er takmörkuð við ákvarðanatöku og úrlausn mála og taki heldur mið að 

foreldrum og eldri börnum. Samkvæmt þátttökustiga Hart má setja þessar niðurstöður í 

samhengi við hvort um raunverulega þátttöku barna sé að ræða eða hvort börn séu 

skreyting (e. decoration) eða tákn (e. tokenism) sem einkennast af stjórnun af hálfu foreldra 

(Hart, 2008). Má því álykta að þátttaka barna sé á öðru eða þriðja þrepi stigans ef þátttaka 

barna er borin saman við þátttöku foreldra.  

Við úrlausn mála er hlustað á hugmyndir foreldra sem oft verður á kostnað barnsins. Árið 

2010 sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að ekki hefði verið sýnilegt hvort tekið hefði verið 
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mið af sjónarmiði barna eða hvort ákvörðun, sem tekin var um mál barnanna hafi verið rædd 

við þau. Eins og rannsóknarniðurstöður Guðrúnar Jónsdóttur (2011) benda á eru yngri börn 

sjaldan spurð og sjónarmið þeirra síður virt. Hins vegar benda niðurstöður þessarar 

rannsóknar til að sjónarmið barna séu mun sýnilegri árið 2018 eða í 69% málum heldur en 

árið 2010. Því má álykta að sjónarmið barna séu sýnilegri í dag en var fyrir átta árum. 

Af hálfu opinberra aðila komu flestar tilkynningar um barnaverndarmál  árið 2010 frá 

lögreglu og skóla en frá nærumhverfi barns barst ein tilkynning. Árið 2018 mátti sjá 

breytingar á tilkynningum frá bæði opinberum aðilum og nærumhverfi barnsins. Flestar 

tilkynningar frá opinberum aðilum komu frá skóla og lögreglu eins og árið 2010. 

Tilkynningum frá nærumhverfinu árið 2018 hafði hins vegar fjölgað miðað við árið 2010. 

Þessi þróun er áhugaverð og út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að meiri 

vitundarvakning hefur orðið meðal foreldra, barna og annarra í nærumhverfi barnsins. 

Ástæður tilkynninga höfðu einnig breyst á milli áranna tveggja. Flestar tilkynningar til 

barnaverndar sveitarfélagsins árið 2010 bárust vegna ofbeldis en árið 2018 vegna vanrækslu. 

Því má álykta að eðli barnaverndarmála hafði breyst á síðastliðnum árum. Eins og kom fram 

hér að framan eru fleiri tilkynningar frá nærumhverfi barnsins en áður og hugsast getur að 

almenningur hafi í meiri mæli betra auga fyrir vanrækslu en áður. Eins geta breytingar á 

skilgreiningum hugtaka verið mismunandi eftir samfélagslegum viðhorfum til þeirra á 

hverjum tíma. Í rannsókninni var einnig skoðað hvort börnin, sem barnaverndarmálin snérust 

um, hefðu áður komið við sögu barnaverndar eður ei. Tilgangurinn var að kanna hvort 

ástæðan fyrir að rætt hefði verið við börn í meiri mæli en fyrr tíðkaðist væri sú að mál 

viðkomandi barna hefðu komið á borð barnaverndar áður eða jafnvel hvort það væri síður 

gert vegna fyrirliggjandi þekkingar á máli þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meiri 

hluti barna hefði komið áður við sögu barnaverndar sveitarfélagsins bæði árin 2010 og 2018. 

Mál fleiri drengja en stúlkna höfðu áður komið á borð barnaverndar og voru það fleiri börn á 

aldrinum 6–11 ára en 12–16 ára bæði árin. Árið 2010 var sjaldnar rætt við börn, sem áður 

höfðu komið við sögu hjá barnavernd en árið 2018. Hins vegar var árið 2018 oftar en árið 

2010 rætt við börn sem áður höfðu komið við sögu barnaverndar sveitarfélagsins X, sem er 

áhugaverð þróun.  

Með ofangreindum rökum er ekki hægt að segja að börn séu virkir þátttakendur í því 

ferli sem fer að stað þegar mál fjölskyldunnar er unnið hjá barnavernd sveitarfélagsins X þó 
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svo að þátttaka barna sé meiri árið 2018 en hún var átta árum áður. Samkvæmt 

þátttökustiga Shier má segja að þátttaka barna í eigin málum hjá barnavernd X hafi verið á 

upphafsþrepi árið 2010. Árið 2018 ber hins vegar á meiri þátttöku barna. Ef þátttaka barna er 

metin samkvæmt þátttökustiga Shier má segja að þátttaka barna í eigin málum hjá 

barnavernd sé í dag á þriðja þrepi þátttökustigans þar sem tekið er tillit til sjónarmiða barna. 

Þriðja þrepið er það lágmark sem þarf að vera til staðar til að þátttaka barna uppfylli skilyrði 

12. gr. Barnasáttmálans (Shier, 2001). Það er því áskorun að auka þátttöku barna í samræmi 

við samtímahugmyndir um réttindi og þátttöku barna. 

Þegar stefna sveitarfélagsins X er skoðuð virðist árið 2010 vera einblínt á forsjáraðila og 

mikilvægi þess að eiga gott samstarf við þá. Leitast var við að hafa góða samvinnu einungis 

við foreldra sem endurspeglar gömul viðhorf og gildi samfélags síns tíma. Árið 2018 er hins 

vegar litið til sjónarmiða barna og mikilvægis þess að þau fái tækifæri til að koma skoðunum 

sínum á framfæri. Stefna barnaverndar sveitarfélagsins virðist því taka mið að því að talað sé 

við börn í samræmi við Barnasáttmálann. Því má álykta að stefna sveitarfélagsins hafi breyst í 

takt við samtímahugmyndir um þátttöku barna hjá barnavernd og lögð sé meiri áhersla á 

hana í dag en gert var fyrir átta árum. Börn eru sérfræðingar í eigin lífi og vita best hvers þau 

þarfnast og geta því vel skilgreint sinn eigin vanda. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að 

veita þurfi börnum aukin tækifæri til að vera þátttakendur í stefnumótun barnaverndar 

sveitarfélagsins því það getur aukið skilvirkni og gæði þjónustunnar sem ætluð er börnum. 

Jafnframt benda niðurstöður til að gera þurfi enn betur til þess að uppfylla lagalegar og 

siðferðislegar kröfur er varða þátttöku barna í málefnum sem þau varða og ræða þurfi við 

börn í meira mæli en nú þegar er gert. 
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6 Lokaorð 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar varð rannsakandi að treysta á að starfsmenn 

barnaverndar hefðu skráð niður þær upplýsingar sem rannsakandi vildi skoða. Hefðu þær 

ekki verið skráðar er líklegt að það hefði haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Vissulega 

voru barnaverndarmálin, sem skoðuð voru frá árinu 2010, ekki mörg og því tæplega marktæk 

í samanburði við barnaverndarmálin sem skoðuð voru frá árinu 2018. Jafnframt ber að nefna 

að bak við tölur úr niðurstöðunum eru fá börn. Engu að síður gefa niðurstöðurnar 

vísbendingar um að talað hafi verið við börn í minna mæli árið 2010 en gert var 2018. Þróun 

hugmyndafræði og viðhorfa samtímans gagnvart þátttöku barna hefur orðið til þess að talað 

er við börn í meira mæli en áður og í meiri mæli er leitast við að láta sjónarmið barna koma 

fram. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að rætt hafi verið við fleiri börn 

árið 2018 en árið 2010 má draga þá ályktun að löggilding Barnasáttmálans og 

barnaverndarlöggjöf hafi líklega haft þau áhrif. 

Vegna tímaskorts varð rannsakandi að takmarka rannsóknarefnið enn frekar. Áhugavert 

hefði verið að skoða lengra tímabil eins og lagt var upp með í upphafi. Einnig hefði verið 

áhugavert að skrá hvaða úrræði stóðu börnum og fjölskyldum þeirra til boða. Tilkynningar 

voru fleiri en börnin á tímabilinu sem rannsakað var. Því var tilkynnt oftar en einu sinni vegna 

sama barns. Áhugavert hefði því verið að skrá hversu margar tilkynningar hefði verið að 

ræða vegna sama barns. Áhugavert væri að framkvæma stærri og viðameiri rannsókn á 

þátttöku barna hjá öðrum sveitarfélögum á landinu. 
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Viðauki 1 – Viðmiðunarlisti 

Viðmiðunarlisti Gögn: málaskrár Barnaverndar sveitarfélagsins annars vegar í janúar til og 

með mars 2010 og hinsvegar í janúar til og með mars 2018. 

Atriði sem verða skráð (Viðmiðunarlisti):  

1. Barn Kyn: 

1) drengur 

2) stúlka 

2. Aldur: 

1) 6 – 11 ára 

2) 12 – 16 ára 

3. Fjölskyldugerð 

1) Foreldrar og barn 

2) Einstætt foreldri 

3) Foreldri og stjúpforeldri 

4) Annað  

4. Tilkynningar og ferill máls 

1) Nýtt mál 

2) Mál þegar í vinnslu 

5. Tilkynningaraðili 

1) Lögregla 

2) Skóli, sérfræðiþjónusta skóla, fræðslu- eða skólaskrifstofa 

3) Leikskóli 

4) Læknir/ heilsugæsla/ sjúkrahús 

5) Önnur barnaverndarnefnd 

6) Þjónustumiðstöð/ starfsmaður félagsþjónustu 

7) Foreldrar 

8) Ættingjar aðrir en foreldrar 

9) Barn leitaði sjálft til barnaverndar 

10) Nágrannar  

11) Aðrir  
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6. Ástæður tilkynninga  

1) Vanræksla   

2) Ofbeldi 

3) Áhættuhegðun 

7. Tími sem líður frá því að könnun hefst þar til barn er boðað í viðtal 

1) Samdægurs 

2) innan við 7 daga 

3) innan við 14 daga 

4) innan við 21 dag 

5) Ekki vitað 

6) Á ekki við  

8. Barn kemur í viðtal 

1) Eitt í viðtal 

2) Með forsjáraðila 

3) Með ættingja öðrum en foreldri 

4) Aðrir 

5) Á ekki við 

9. Hversu oft kemur barn í viðtal? 

1) Aldrei 

2) Einu sinni 

3) Tvisvar sinnum 

4) Þrisvar sinnum 

5) Fjórum sinnum 

6) Fimm sinnum 

7) Vantar upplýsingar um hvort barn komi í viðtal 

10. Hversu oft er foreldri/foreldrar boðaðir í viðtal án barna? 

1) 1–2 sinnum 

2) 3–4 

3) 5–6 

4) 7–8 

5) 9–10 

11. Í viðtali var 
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1) Talað við barn  

2) Talað um barn 

3) Ekki vitað /Vantar upplýsingar um hvort talað hafi verið við barn 

4) Á ekki við 

12. Umhverfi viðtals 

1) Barnavernd 

2) Heima 

3) Skóli 

4) Heilsugæsla 

5) Annað 

6) Á ekki við 

13. Hvað var notað í viðtali (viðtalstækni) 

1) Skrifa 

2) Teikna 

3) Hlutur 

4) Annað 

5) Ekkert 

6) Á ekki við 

14. Er sýnilegt að tekið er mið af sjónarmiði barns við ákvörðun í máli þess? 

1) Já 

2) Nei 

3) Ekki vitað 

4) Á ekki við 

15. Var ákvörðun rædd við barn í viðtali? 

1) Já 

2) Nei 

3) Ekki vitað 

4) Á ekki við 

16. Ákvörðun endurspeglar sjónarmið barns 

1) Já 

2) Nei 

3) Ekki vitað 
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4) Á ekki við 

17. Hefur barn komið við sögu barnaverndar áður? 

1) Já 

2) Nei 

3) Ekki vitað 

18. Skipan talsmanns 

1) Já 

2) Nei 

3) Ekki vitað 

4) Á ekki við 

19. Barni kynntur réttur samkvæmt lögum 

1) Já  

2) Nei 

3) Ekki vitað 

4) Á ekki við 

20. Hver skrifar undir meðferðaráætlun? 

1) Barn, foreldri og félagsráðgjafi 

2) Barn, foreldar og félagsráðgjafi 

3) Foreldri og félagsráðgjafi 

4) Foreldar og félagsráðgjafi 

5) Engin meðferðaráætlun 

21. Endurspeglar meðferðaráætlun hvað þurfi að bæta og hvernig? 

1) Já 

2) Nei 

3) Ekki vitað 

4) Á ekki við 

22. Ár 

1) 2010 

2) 2018 
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