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Útdráttur 

Börn eru sá þjóðfélagshópur sem á í hvað mestri hættu á að lenda í fátækt. Þegar 

fjallað er um fátækt er mikilvægt að börn séu ekki sett undir sama hatt og 

fullorðnir, þar sem fátækt barna er ekki sú sama og fátækt fullorðinna. Tilgangur og 

markmið ritgerðarinnar er að kanna hver sé helsti munurinn á fátækt fullorðinna og 

fátækt barna. Leitað verður svara við hver séu áhrif fátæktar á börn, fjallað um 

áhættu- og verndandi þætti og farið yfir fjölda þeirra barna sem búa við fátækt á 

Íslandi og í Evrópu. Niðurstöður sýna að munurinn á fátækt fullorðinna og fátækt 

barna sé helst sá að börn, ólíkt fullorðnum, hafa ekki áhrif á  efnahagslegar 

aðstæður, og að þarfir barna séu aðrar en þarfir fullorðinna. Einnig sýna 

niðurstöður að áhrif þess að búa við fátækt fyrir börn séu víðtæk, bæði 

tilfinningalega og félagslega. Börnin upplifa meðal annars streitu, auknar líkur eru á 

hegðunarvanda, kvíða og félagslegum erfiðleikum. Þegar leitað var eftir 

áhættuþáttum kom í ljós að margir þættir geta aukið hættuna á að börn lendi í 

fátækt. Má þar helst nefna fjölskyldugerð og atvinnustöðu foreldra. Hins vegar ef til 

staðar eru verndandi þættir í umhverfi og/eða persónuleika barna eru minni líkur á 

að fátæktin hafi neikvæð áhrif.  

 

Lykilhugtök: Fátækt, börn, áhrif, áhættuþættir, umfang, verndandi þættir, réttindi, 

seigla og tengslakenningin. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég þakka leiðbeinanda mínum, Elísabetu Karlsdóttur 

adjúnkt í félagsráðjafardeild fyrir ómetanlega  leiðsögn meðan á vinnslu ritgerðarinnar 

stóð. Kærastanum mínum honum Fannari Hilmarssyni þakka ég endalausa þolinmæði og 

hvatningu. Án hans væri ég löngu búin að gefast upp. Foreldrum mínum, tengdaforeldrum 

og stjúpmóður þakka ég einnig hvatningu og stuðning.  

Ritgerðina tileinka ég afa mínum Hermanni Marinó Sigurðssyni.  
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1 Inngangur 

Helsta ógn gegn mannréttindum fólks í heiminum er fátækt. Mannréttindi eru 

þungamiðja í velferð allra einstaklinga og samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu ber 

aðildarríkjum skylda til þess að virða þau (Unicef, 2000 og Mannréttindasáttmáli Evrópu, 

e.d.). Fátækt er margslungin og á sér margar hliðar. Þó til séu nokkrar skilgreiningar er 

samt sem áður ekki til nein alþjóðlega samþykkt skilgreining. Fjölskylda getur talist fátæk 

sökum of lítillar innkomu, sökum þess að hún getur ekki mætt lágmarksþörf heimilisfólks 

eða bæði (Unicef, 2000).   

Það er staðreynd að mörg börn búa við fátækt og þó svo að fátækt sé sýnileg í öllum 

aldurshópum fá börn sem búa við fátækt sérstakan hljómgrunn í flestum samfélögum af 

nokkrum ástæðum: Börn þurfa vernd, þau hafa ekki stjórn á efnahagslegum 

kringumstæðum sínum og fátækt í æsku getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér í 

framtíð barna (Gornick og Jäntti, 2011). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæðar 

afleiðingar hjá börnum sem búa búa við fátækt, sérstaklega ef fátæktin er til staðar fyrstu 

fimm æviárin. Fyrir börn að búa við fátækt þýðir ekki eingöngu að grunnþörfum þeirra 

hvað varðar mat, húsnæði og klæðnað sé ekki mætt, aðgengi þeirra að félagslegum 

gæðum, menntun, tómstundaiðju og menningu er einnig skert (Elísabet Karlsdóttir og Erla 

Björg Sigurðardóttir, 2015).  

Þrátt fyrir mótæti ná sum börn að aðlagast á jákvæðan hátt og lifa eðlilegu og 

innihaldsríku lífi. Í því skyni er meðal annars nauðsynlegt að líta til allra innri og ytri 

verndandi þátta sem rannsóknir hafa sýnt fram á að hjálpa börnum að þroskast og dafna. 

Fjölskyldugerð, persónueinkenni og samfélagslegir þættir hafa mikil áhrif á líf barna sem 

alast upp við fátækt (Gizr og Aydin, 2009). Þegar börn búa við skort af einhverju tagi er 

samfélagið að bregðast þeim, ekki einungis á þeirri stundu heldur einnig til frambúðar 

(Lovísa Arnardóttir, 2016).  

Með aðstoð rannsókna og út frá kenningarlegum sjónarhornum verður reynt að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum í ritgerðinni: Hver er munurinn á fátækt fullorðinna 

og fátækt barna? Hvaða áhrif hefur það á börn að alast upp við fátækt? Hvaða þættir eru 

taldir verndandi gegn neikvæðum afleiðingum þess að alast upp við fátækt? 
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2 Skilgreiningar á fátækt 

Í þessum kafla verður fjallað um fátækt, hvernig hún er skilgreind og mæld. Byrjað verður á að 

fjalla um hugtakið fátækt. Síðan um afstæða, algilda og efnislega fátækt. 

2.1 Fátækt 

Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum búa 783 milljónir manna fyrir neðan hin alþjóðlegu 

fátæktarmörk, sem eru 1,90 dollari á dag (United nations, e.d.). Skilgreining Sameinuðu 

þjóðanna á fátækt er: 

synjun á valkostum og tækifærum, og brot gegn mannlegri reisn. Fátækt hefur í för með sér skort á 

grunnfærni til þess að taka virkan þátt í samfélaginu. Fátækt þýðir að fjölskylda hefur ekki efni á að 

fæða sig og klæða, mennta sig eða fá aðgang að heilsugæslu, landi til að rækta mat, vinnu til þess 

að afla tekna, eða aðgang að lánsfé. Fátækt er óöryggi, valdleysi og útilokun einstaklinga, heimila 

og samfélaga. (Lovísa Arnardóttir, 2011, bls. 27) 

Það má því segja að fátækt í víðum skilningi sé þegar einstaklingar eða fjölskyldur hafa ekki 

þær bjargir sem taldar eru nauðsynlegar til þess að lifa mannsæmandi lífi í samfélagi sínu 

(Bradshaw, Richardson, og Ritakallio, 2007). Þrátt fyrir að fátækt í vestrænu þróunarlöndunum 

sé ekki samanburðarhæf við hina miklu fátækt í vanþróuðu löndum heimsins, hefur hún samt 

sem áður áhrif á börn og fjölskyldur þeirra (Fernandez, 2015).  

Sumir telja fátækt algilda þannig að hægt sé að skilgreina tiltekin lágmarkslífskjör eða 

bjargir og að þeir sem nái ekki því marki teljist fátækir. En fátæktarhugtakið er á vissan hátt 

afstætt í þeim skilningi að líta þarf til samspils tekna, neyslugæða og tækifæra fólks til þess að 

geta haldið í við neysluvenjur samfélagsins (Hagstofa Íslands, 2014). Fátækt getur verið 

efnahagsleg, félagsleg, pólitísk eða tengd umhverfinu. Hún getur þrifist alls staðar, í sveitum 

og borgum, verið tímabundin eða langvarandi. Sumir eru fátækir alla sína ævi en aðrir 

tímabundið (Evrópuráðið, 2002).   

Fátækt hefur margslungin áhrif á einstaklinga og þrátt fyrir að margt hafi verið reynt til 

þess að útrýma henni heldur hún áfram að hafa áhrif á fjölda fólks í heiminum (Tomescu-

Dumitrescu, 2017). Árið 2003 framkvæmdi Harpa Njáls eigindlega rannsókn sem ætlað var að 

greina og lýsa stöðu fátækra á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að komast að ástæðum 

fátæktar, kanna hvort fátækt stafaði af því að fólkið sjálft gæti ekki skapað sér betri stöðu eða 

vegna takmarkana velferðarkerfisins. Niðurstöður hennar voru þær að nánast allir 

viðmælendur upplifðu kvíða og þunglyndi, börn þar með talin. Sjálfsmynd fólks varð 



9 

neikvæðari og áhyggjur af húsnæðismálum voru miklar. Viðmælendur töluðu um að verða fyrir 

niðurlægingu og að komið væri fram við þá líkt og annars flokks þegna. Slík upplifun getur skert 

sjálfsvirðingu fólks og leitt til þunglyndis (Harpa Njáls, 2003). 

Algengt er að fátækt fólk verði fyrir fordómum. Meðal algengustu fordómanna gagnvart 

fátæku fólki er sú skoðun að það sé latt, ábyrgðarlaust og vinni ekki nógu mikið. Þannig hafi 

það viljandi komið sér í þessar aðstæður. Hinir fátæku eru þannig látnir bera alla ábyrgð á 

aðstæðum sínum. Slík viðhorf stríða gegn mannréttindamenningu sökum þess að það sviptir 

fólk möguleikunum á að lifa með reisn og njóta réttinda (Evrópuráðið, 2002).  

Fátækt er pólitískt málefni og í flestum þjóðfélögum snýst hún um misskiptingu valds, auðs 

og tækifæra. Sökum þess þarf að eiga sér stað pólitískt átak af hálfu ríkja og alþjóðlegra 

stofnana svo hægt sé að útrýma henni (Evrópuráðið, 2002).  

2.2 Algild fátæktarmörk 

Rannsóknir á fátækt eiga sér rúmlega hundrað ára sögu og eru nauðsynlegar þar sem þær 

varpa ljósi á stöðu samfélagsins í heild sinni (Guðný Björk Eydal og Jeans, 2008 og Lovísa 

Arnardóttir, 2016). Breski fræðamaðurinn Seebhom Rowntree var einn helsti frumkvöðull 

rannsókna á fátækt við lok 19. aldar og upphaf 20. aldar. Árið 1899 framkvæmdi hann 

rannsókn og gaf út árið 1901 sem nefnist Poverty: a study of town life. Var markmið 

rannsóknarinnar að fá svör við hversu margir byggju við fátækt í bænum York í Englandi, 

annars vegar vegna of lágra tekna og hinsvegar vegna eigin fyrirhyggjuleysi. Til þess að greina 

fátæktina bjó hann til hin svokölluðu fátæktarmörk (e. absolute poverty line). Þeir sem ekki 

höfðu nægar tekjur á viku til þess að eiga fyrir mat (sem dygði fyrir lágmarks næringarþörf), 

fatnaði, eldsneyti, leigu, persónulegum og heimilistengdum varningi skilgreindi hann sem 

fátæka. Er hann talin fyrsti rannsakandinn til þess að aðskilja tekjutengda fátækt frá fátækt 

sem orsakast af því að peningum sé illa varið (Freeman, 2011). 

Hugmyndafræði Rowntree lifir enn og er notuð á þann hátt að tiltekin skilgreind gæði eru 

höfð til viðmiðunar. Samanlagður kostnaður þessara gæða er reiknaður og þeir sem ekki hafa 

nægar tekjur fyrir þessum gæðum lenda undir hinum svokölluðu fátæktarmörkum. Þetta er 

talin óhentug aðferð að því leitinu til að gæðin sem miðað er við byggja á huglægu mati þeirra 

sem skilgreina þau hverju sinni og ekki er tekið tillit til annarra félagslegra þátta eða 

breytilegum skilningi á fátækt (Stefán Ólafsson og Guðný Björk Eydal, 2012 og Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2010).  
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2.3 Afstæð fátæktarmörk 

Í nútímasamfélaginu er algengara að nota skilgreininguna um afstæða fátækt (e. relative 

poverty) við rannsóknir á fátækt. Afstæð fátækt byggir á þeirri hugmyndafræði að 

einstaklingar, fjölskyldur og hópar í samfélaginu þurfi meira en næringu og húsnæði til að geta 

verið þátttakendur í samfélaginu. Að búa við lífsskilyrði og þægindi sem teljast eðlileg eða 

viðurkennd í því samfélagi sem búið er í er einnig talið mikilvægt (Stefán Ólafsson, 1999, Stefán 

Ólafsson og Guðný Björk Eydal, 2012). Fátækt í þessum skilningi snýst því ekki um skort í 

algildum skilningi heldur um það að geta haldið í við neysluvenjur samfélagsins (Hagstofa 

Íslands, 2016).  

Afstæð fátækt hefur verið skilgreind út frá hlutfalli meðaltekna þjóðfélagsins og 

lágtekjumörk skilgreind sem 50-60% af meðal ráðstöfunartekjum fjölskyldu á hvern 

einstakling. Samkvæmt reikniformúlunni um lágtekjumörk sem þróuð var hjá Efnahags- og 

framfararstofnuninni er framfærslukostnaður hvers fjölskyldumeðlims mismunandi og fær því 

hver fjölskyldumeðlimur sinn stuðul. Fyrsti fullorðni fær stuðulinn 1,0, maki fær 0,75, hvert 

barn 0,5 og síðan er deilt í fjölskyldutekjurnar með kvaðratrótinni af fjölda heimilismanna. 

Einstaklingur telst því fátækur ef tekjur hans lenda undir skilgreindu hlutfalli meðaltekna 

samfélagsins. Samkvæmt þessari skilgreiningu breytist lágtekjuhugtakið í takt við tekjuþróun í 

viðkomandi samfélagi og er hún sú skilgreining sem flest þróunarlönd heims styðjast við. 

Kostirnir við skilgreininguna eru að tekið er mið af breytingum samfélagsins, mælingar 

endurmetnar reglulega og ekki eingöngu vísað til bágrar efnahagslegrar stöðu heldur einnig 

menningarlegra þátta og afleiðinga fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélag (Stefán Ólafsson, 

1999, Stefán Ólafsson og Guðný Björk Eydal, 2012, UNICEF, 2013 og Harpa Njáls, 2003). Gallinn 

er hinsvegar sá að mæliaðferðin mælir ekki skort á lífsgæðum, heilsufari og ánægju með lífið 

(Hagstofa Íslands, 2016). 

2.4 Evrópska lífskjararannsóknin 

Við mælingar á fátækt hefur Hagstofa Íslands notast við samræmda evrópska 

lífskjararannsókn (EU-SILC) á vegum Eurostat síðan árið 2003. Rannsóknin byggir á 

skilgreiningunni um afstæð fátæktarmörk og er framkvæmd árlega í öllum löndum 

Evrópusambandsins, Íslandi, Noregi og Sviss og er markmið hennar að greina lágtekjuhópa og 

hópa sem hætt er við félagslegri einangrun. Notast er við upplýsingar um tekjur úr skattaskrám 

og vísar rannsóknin því eingöngu til tekna fólks en ekki áhrifa eigna- og skuldastöðu. Það er því 
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ekki víst að allir sem mælist undir lágtekjumörkum búi við þröngan kost þar sem eigna- og 

skuldastaða getur haft áhrif á lífskjör fólks (Guðný Björk Eydal og Jeans, 2008). Gallinn við 

lífskjararannsóknina er sá að áhersla er lögð á lífskjör fjölskyldunnar í heild sem veiti 

takmarkaðar upplýsingar um raunverulegar aðstæður og kjör barna inni á heimilum (Guðný 

Björk Eydal og Jeans, 2008).  

2.5 Skortur á efnislegum gæðum (e. material deprivation) 

Einstaklingur sem býr á heimili þar sem skortur er á þremur af eftirfarandi atriðum telst búa 

við skort á efnislegum gæðum og við sárafátækt ef heimilið hefur ekki efni á að minnsta kosti 

fjórum atriðum: 

 1. Hefur lent í vanskilum húsnæðislána eða annarra lána vegna fjárskorts á síðastliðnum 12 

mánuðum 

 2. Hefur ekki efni á að fara árlega í vikulangt frí með fjölskyldunni 

3. Hefur ekki efni á kjöti, fiski eða sambærilegri grænmetismáltíð að minnsta kosti annan hvern 

dag  

4. Getur ekki mætt óvæntum útgjöldum  

5. Hefur hvorki efni á heimasíma né farsíma  

6. Hefur ekki efni á sjónvarpstæki 

7. Hefur ekki efni á þvottavél 

8. Hefur ekki efni á bíl 

9. Hefur ekki efni á að halda húsnæðinu nægjanlega heitu (Hagstofa Íslands, 2015). 
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3 Fátækt barna 

Í þessum kafla verður fjallað um fátækt barna. Hvað greinir hana frá fátækt fullorðinna, 

hvernig hún er mæld og settar fram tölfræðilegar upplýsingar er varða börn sem búa við 

fátækt eða eru í hættu á að lenda í fátækt. Svo hægt sé að átta sig betur á samhengi 

tölfræðilegra upplýsinga verður Ísland borið saman við önnur lönd Evrópu, þó mest verði 

áhersla lögð á að bera Ísland saman við hin Norðurlöndin fjögur, Danmörk, Svíþjóð, Noreg og 

Finnland.  

3.1 Fátækt barna 

,,Fátækt barna er skilgreind sem skortur á efnislegum, andlegum og tilfinningalegum gæðum 

sem eru börnum nauðsynleg til að lifa, þroskast og dafna” (Lovísa Arnardóttir, 2016, bls. 8). 

Fátækt barna í ríkari löndum heims er sérstök að því leitinu til að rætur hennar liggja yfirleitt 

ekki í takmörkuðum tækifærum gæða heldur dreifingu þeirra. Það er vel þekkt innan 

þróunarlandanna að fjölskyldumynstur og tenging foreldra við vinnumarkaðinn, uppbygging 

vinnumarkaðarins og mismunandi skattakerfi í hverju landi fyrir sig spila stórt hlutverk hvað 

varðar afkomu barna og líkur á fátækt (Gornick og Jäntti, 2011). ,,Í grunnin mótast lífskjör 

barna af því hvernig foreldrum þeirra vegnar á vinnumarkaði. Af þessu leiðir siðferðisleg 

sérstaða barna sem búa við fátækt” (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019, bls. 6). Fátækt barna snýst 

hinsvegar ekki eingöngu um skort á peningum og efnislegum gæðum heldur einnig um skort á 

tækifærum, menningar- samfélags- og fræðslutengdum auðlindum, húsnæði, tíma með 

foreldrum og staðbundinni þjónustu (UNICEF, 2014).  

Fyrir börn að alast upp við fátækt hefur víðtæk áhrif, tilfinningalega, líkamlega og 

félagslega. Þunglyndi, óörugg tengslamyndun, áhættuhegðun og félagsleg einangrun geta haft 

margvísleg langtímaáhrif fyrir börn og haft neikvæð áhrif á líðan á fullorðinsárum. Börn sem 

alast upp við fátækt upplifa skort, eru við verri heilsu og standa sig verr í skóla. Einnig eru meiri 

líkur á vímuefnamisnotkun, glæpahneigð, unglingaþungunum, lélegri innkomu í starfi á 

fullorðinsárum, atvinnuleysi og langtíma notkun bóta sem oft fer kynslóða á milli (Kim, Evans, 

Angstadt, Ho, Sripada, Swain, Liberzon og Phan, 2013). 

Samt sem áður fær fátækt barna mismunandi forgang í opinberri stefnumótun á ólíkum 

tímum, meðal annars vegna þess að börn hafa enga pólitíska rödd, hafa ekki kosningarétt og 

eru af mörgum ekki álitin dómbær á þarfir sínar og hagsmuni (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019).  
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Á sama tíma og mælingar sýna að dregið hafi úr fátækt fullorðinna síðustu áratugi hafa 

þær einnig sýnt að fátækt barna er að aukast (Cynthia, 2014). Fátækt barna getur verið mæld 

bæði á afstæðan og algildan hátt. Þegar talað er um afstæða fátækt barna búa þau á heimili 

þar sem innkoma er undir skilgreindu hlutfalli meðaltekna samfélagsins. Algild fátækt barna 

er hinsvegar skortur á fyrirfram ákveðnum gæðum eða þjónustu, til dæmis hvort þau hafi þak 

yfir höfuðið, föt, mat, séu vernduð eða búi við aðstæður sem skerði ekki tækifæri þeirra til 

þess að taka fullan þátt í lífinu. Að mæla fátækt barna á afstæðan hátt er nauðsynlegt en nægir 

ekki til þess að fá heildarmynd af velferð barna. Svo hægt sé að fá heildarmynd af fátækt barna 

er nauðsynlegt að margvíðum mæliaðferðum sé beitt og horft á barnið á heimilinu en ekki 

heimilið sem heild, enda þarfir barna aðrar en foreldra þeirra (Lovísa Arnardóttir, 2016 og Fajth 

og Holland, 2007). 

3.2 Barnasjónarhornið 

Sökum þess að rannsóknir á borð við lífskjararannsókn Eurostat leggja áherslu á lífskjör 

fjölskyldunnar í heild hafa fræðimenn í meira mæli beitt svokölluðu barnasjónarhorni í 

rannsóknum sínum. Þegar barnasjónarhorninu er beitt er lögð er áhersla á að fá fram 

upplifanir barna af fátækt, lífskjör og þarfir þeirra sem einstaklinga (Guðný Björk Eydal og 

Jeans, 2008).  

Meðal þeirra sem beitt hafa barnasjónarhorninu við mælingar sínar er rannsóknarstofnun 

UNICEF. Árið 2016 kynnti UNICEF nýja aðferð til þess að greina efnislegan skort á meðal barna 

í efnameiri ríkjum sem kallast MODA (e. Multiple overlapping deprivation analysis). MODA er 

alhliða mæliaðferð sem þýðir að ekki er eingöngu rýnt í efnislegan skort meðal barna á einu 

sviði heldur mörgum. Hægt er að greina fjölda barna sem líða skort, dýpt skortsins, hvar hann 

kemur fram (t.d. í næringarviðmiðum, húsnæði og klæðnaði) og helstu áhrifaþætti (t.d. 

menntun foreldra, tekjur og uppruni). Skortsgreiningin einblínir á börnin sjálf en ekki heimili 

þeirra í heild sinni sökum þess að þarfir barna eru oft aðrar en foreldra þeirra og heimilisins og 

því getur það gefið skakka niðurstöðu að einblína á heimilið sem heild. Aðferðin er barnamiðuð 

og byggir á áherslu UNICEF, Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, á jafnræði (e. equity) – að öll 

börn eigi að njóta sömu réttinda og að öll börn skipti máli (Lovísa Arnardóttir, 2016).  
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3.3 Efnisleg gæði barna 

Efnislega fátækt barna er hægt að skilgreina á þann hátt að skorti barni tvö atriði á eftirfarandi 

lista býr það við skort á efnislegum gæðum en skorti barn þrjú atriði eða fleiri býr það við 

sárafátækt (Unicef, 2013). 

1. Allavega eina máltíð á dag sem inniheldur kjöt, kjúkling eða fisk (eða sambærilegan 

grænmetisrétt) 

2. Ferska ávexti og ferskt grænmeti daglega 

3. Bækur sem hæfa aldri barnsins (skólabækur ekki meðtaldar) 

4. Leikföng til notkunar utandyra (hjól, línuskautar o.s.frv.) 

5. Tækifæri til tómstundaiðkunar 

6. Leikföng til notkunar innandyra sem hæfa aldri barns (kubbar, spil o.s.frv.) 

7. Fjármagn til þess að geta tekið þátt í ferðum og uppákomum á vegum skóla 

8. Rólegan stað með nægri birtu til þess að sinna heimavinnu 

9. Einhver ný föt (ekki eingöngu notuð) 

10. Tvö pör af skóm sem passa 

11. Tækifæri til þess að bjóða vinum heim einstöku sinnum til þess að leika og borða með 

sér 

12. Tækifæri til þess að halda uppá sérstök tímamót (til dæmis afmæli) (Unicef, 2013) 

Margt getur haft áhrif á efnislegan skort meðal barna. Meðal annars kyn, menntun foreldra, 

uppruni foreldra, heimilisgerð, staða á húsnæðismarkaði, búseta, tekjur, atvinnuþátttaka og 

aldur foreldra. Þeir áhættuþættir sem auka líkur íslensks barns á að líða efnislegan skort 

samkvæmt skýrslu UNICEF eru: ef barnið er drengur sem á foreldra sem eru:  

● yngri en 30 ára (Ef foreldrar eru misgamlir fellur heimilið í eldri flokkinn) 

● einungis með grunnmenntun (Ef annað foreldrið er eingöngu með 

grunnmenntun en hitt háskólamenntað telst heimilið háskólamenntað. Hæsta 

menntunarstig gildir)  

● í lægsta tekjubili (Tekjur foreldra miðast við heildartekjur heimilisins. Tekjubilið 

sem foreldrarnir lenda í verður þannig sameiginlegt tekjubil þeirra) 

● á leigumarkaði 

● fæddir á Íslandi (Ef annað foreldri barns er fætt erlendis en hitt á Íslandi fellur 

barnið undir þann flokk að eiga foreldra fædda erlendis) 
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● búsettir í stærri bæjum (ekki höfuðborgarsvæðinu og ekki í dreifbýli) 

●  tveir á heimili með eitt barn  

● í minna en 50% starfshlutfalli (Miðað er við heildaratvinnuþátttöku heimilisins) 

(Lovísa Arnardóttir, 2016). 

3.4 Tölfræðilegur samanburður 

Í öllum löndum Evrópu eru börn sem búa við fátækt (Smolinski, 2014). Þrátt fyrir að vera mis 

útsett fyrir fjárhagsþrengingum eru börn ávallt sá þjóðfélagshópur sem á í hvað mestri hættu 

á að lenda í fátækt (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019). 

Í löndum innan Evrópusambandsins árið 2016 voru 118 milljónir manna í hættu á að lenda 

í fátækt eða félagslegri einangrun. Af þeim fjölda voru 25 milljónir börn eða 21,2% (Eurostat, 

2017). Á Íslandi árið 2016 voru 14,4% barna í hættu á að lenda í fátækt eða félagslegri 

einangrun, 13,9% í Danmörku, 14,7% í Finnlandi, 14,9% í Noregi og 19,9% í Svíþjóð. Til 

samanburðar var staðan verst af öllum löndum Evrópu í Rúmeníu en þar voru 49,2% barna í 

hættu á að lenda í fátækt eða félagslegri einangrun árið 2016 (Eurostat, 2019a). 

Þegar fátækt barna var mæld út frá lágtekjumörkum árið 2016 voru 10,4% barna á Íslandi 

undir lágtekjumörkum, þriðja lægsta hlutfallið í Evrópu. Finnland og Danmörk voru með lægri 

lágtekjuhlutföll eða 9,3% og 9,4%. Einnig bjuggu 10,6% barna við fjárhagsþrengingar á Íslandi 

árið 2016, sem var sjöunda lægsta hlutfallið í Evrópu það ár. Lægsta hlutfallið var 6% í Noregi 

og þar á eftir komu Svíþjóð, Finnland og Danmörk á bilinu 7,9-9%. Staða barna samanborið við 

almenning var verst í Ungverjalandi, Bretlandi og Frakklandi (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019).  

Barnafjölskyldur eru á ýmsan hátt í erfiðari stöðu en barnlausar fjölskyldur. Þær þurfa 

hærri framfærslukostnað, stærra húsnæði og hafa minna svigrúm til að auka við sig vinnu, þá 

sérstaklega einstæðir foreldrar (Guðný Björk Eydal og Ragnheiður Lára Guðrúnardóttir, 2013). 

Að búa á heimili einstæðs foreldris setur börn í mesta hættu á að lenda í fátækt. Þetta 

staðfestu mælingar meðal annars árið 2016 en þá gátu 63,6% heimila einstæðra foreldra á 

Íslandi ekki mætt óvæntum útgjöldum. Einnig áttu 59,6% einstæðra foreldra erfitt með að láta 

enda ná saman. Viðmiðunarupphæð óvæntra útgjalda er uppfærð árlega af Hagstofu Íslands 

og var 170 þúsund krónur árið 2016 (Hagstofa Íslands, 2019). Að mæla hversu margir eigi mjög 

erfitt með að láta enda ná saman þykir gefa góða vísbendingu um hversu margir eigi á hættu 

að falla niður fyrir lágtekjumörkin eða líða skort á efnislegum gæðum. Hópurinn mælist ekki 

endilega fátækur en ekkert óvænt má koma uppá svo það breytist (Lovísa Arnardóttir, 2016). 
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Árið 2016 var efnis- og félagsleg fátækt barna undir átján ára aldri í Evrópu mest í Rúmeníu, 

53,2%. Í samanburði við önnur Evrópulönd eru Norðurlöndin betur stödd hvað varðar efnis- 

og félagslega fátækt barna. Danmörk mælist með hæsta hlutfallið eða 6,9%, Finnland með 

4,1%, Svíðþjóð 3,9% og Ísland 4,8%. Tölfræði vantar fyrir Noreg í þessum mælingum (Eurostat, 

2019b). Ef horft er eingöngu til efnislegrar fátæktar barna (börn sem skortir tvennt eða fleira 

af listanum í kafla 3.3 þessarar ritgerðar) var hlutfallið á Íslandi árið 2016 7,4%, 7,1% í 

Danmörku, 4,7% í Svíþjóð og 5,3% í Noregi. Af öllum Evrópulöndum var hlutfallið hæst í 

Tyrklandi 53,1% (Eurostat, 2019c).  

Menntun foreldra hefur mikil áhrif á efnis- og félagslega fátækt barna. Börn foreldra með 

litla eða enga menntun eru mun líklegri til þess að búa við efnis- og félagslega fátækt af 

einhverju tagi samkvæmt mælingum. Hæst er hlutfallið í Búlgaríu en þar búa 90,9% barna 

foreldra sem hafa litla eða enga menntun við efnis- og félagslega fátækt. Áhrifin eru einnig 

mikil á Norðurlöndunum. Hæst er hlutfallið í Danmörku en þar búa 41,8% barna foreldra með 

litla eða enga menntun við efnis- og félagslega fátækt. Í Finnlandi er hlutfallið 25,6%, 23,5% í 

Svíðþjóð og 13,4% á Íslandi. Tölfæði vantar fyrir Noreg (Eurostat, 2019d). 

 Börn sem eiga foreldra með litla eða enga menntun eru einnig líklegri til þess að lenda í 

sárafátækt (skorta þrennt eða fleira af listanum í kafla 3.3 þessarar ritgerðar). Á 

norðurlöndunum árið 2016 var hlutfallið hæst í Danmörku, 27,2%. Í Noregi var hlutfallið 

17,1%, 6,8% á Íslandi, 5,2% í Finnlandi og 2,3% í Svíþjóð (Eurostat, 2019e).  

Samkvæmt skortsmælingu UNICEF á árunum 2009-2014 tvöfaldaðist rúmlega hlutfall 

þeirra barna sem liðu efnislegan skort á Íslandi. Árið 2009 liðu 4% barna skort en 9,1% árið 

2014. Gert var ráð fyrir að rúmlega 6100 börn á Íslandi liðu skort árið 2014 og tæplega 1600 

verulegan skort. Helst liðu börn á Íslandi skort árið 2014 hvað varðar húsnæði og félagslíf. 

Tæplega 9000 börn á Íslandi liðu skort á sviði húsnæðis það ár og 3400 börn skort hvað varðar 

félagslíf. Þröngbýli er oftast ástæða þess að barn telst líða skort á þessu sviði. Litlu færri börn 

líða skort á sviði klæðnaðar en félagslífs. Algengasta orsökin er sú að barnið á ekki tvenn pör 

af skóm sem passa. Að sama skapi líða í kringum 3200 börn skort á sviði afþreyingar. Þau eiga 

til dæmis ekki leiktæki, leikföng eða íþróttabúnað til að vera með utandyra og/eða ekki bækur 

sem henta aldri (Lovísa Arnardóttir, 2016). 

Samkvæmt Evrópsku hagstofunni liðu 2,5% barna á Íslandi verulegan skort á efnislegum 

gæðum árið 2016. Hlutfallið í hinum Norðurlöndunum var 3% í Danmörku, 2,8% í Noregi, 1,8% 
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í Finnlandi og einungis 0,7% í Svíþjóð (Eurostat, 2019f). Hlutfallslegur munur á drengjum og 

stúlkum sem bjuggu við verulegan skort árið 2016 á Íslandi er lítill, 2,6% voru drengir og 2,3% 

stúlkur. Hinsvegar var mikill munur á milli kynjanna í Danmörku. Þar voru 4% barna sem bjuggu 

við verulegan skort árið 2016 drengir en 1,8% stúlkur (Eurostat, 2019f).  

Atvinnustig foreldra, þá sérstaklega atvinnuþátttaka mæðra, gegnir lykilhlutverki við að 

draga úr fátækt barna og árunum 2014-2016 bjuggu 30,1% barna á Íslandi á heimilum 

atvinnulausra foreldra (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019).  

Rannsóknir Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) á umfangi barnafátæktar eru 

annað hvort byggðar á heimilisaðstæðum barna eða á tekjum barnaheimila. Ekki má hinsvegar 

gleyma að til er hópur barna sem ekki býr inná venjulegum heimilum heldur á stofnunum, 

barnaheimilum, í tímabundnum gistirýmum, farfuglaheimilum, spítulum, fangelsum, í 

húsnæði fyrir hælisleitendur, í hjólhýsum eða einfaldlega á götunni. Einnig er möguleiki á að 

þau börn sem eru í hættu á að lenda í fátækt búi á mjög afskekktum svæðum eða inná 

heimilum fjölskyldna sem halda sig frá samfélagi sínu vegna ólöglegrar búsetu sinnar í landinu 

sem þau eru staðsett í. Allir þessir hópar barna, sem búa við þessar óhefðbundnu aðstæður, 

eru líklegir til þess að vera tölfræðilega ósýnilegir innan mælinga á barnafátækt (UNICEF, 

2016).  
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4 Velferð og réttindi barna 

Í þessum kafla verður fjallað um velferð barna og þau sérstöku réttindi sem börn hafa. Byrjað 

verður að fara stuttlega yfir hvað velferð þýðir í lífi barna. Síðan verða réttindi barna skoðuð í 

ljósi Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og íslenskra laga. 

4.1 Velferð barna 

Velferð vísar til að hve miklu leyti viðunandi lífskjörum er mætt á ýmsum sviðum í lífi fólks. 

Fyrir utan efnahagslega, felur velferð í sér kröfur til líkamlegrar heilsu, menntunar, húsnæðis 

og félagslegs tengslanets. Með öðrum orðum, velferð eru þau lífsgæði sem eru fólki 

nauðsynleg í lífinu. Velferð barna felst meðal annars í efnahagslegum aðstæðum þeirra, 

húsnæðisstöðu, heilsufari, andlegri líðan, menntun, félagslegum tengslum, samfélagslegri 

þátttöku og öryggi (Bradshaw, J., Richardson, D. og Ritakallio, V., M., 2007). Þær félags- og 

efnahagslegu aðstæður sem börn og unglingar alast upp við hafa mest áhrif á almenna velferð 

þeirra (Gisir og Aydin, 2009). Fjölskylduaðstæður, tekjur heimilis, heilbrigðis- og menntakerfi, 

sem og samfélagið í heild, spila á samverkandi hátt stórt hlutverk í velferð allra barna (UNICEF, 

2014). 

4.2 Réttindi barna  

Vegna stöðugrar þróunar á réttindum barna er það sem eitt sinn þótti viðunandi ástand talið 

skýrt brot á réttindum barna í dag. Ekki er lengur litið á börn sem eign foreldra sinna og í 

auknum mæli viðurkennt að börn eigi að njóta sjálfstæðra réttinda  (Margrét María 

Sigurðardóttir, 2017). Í 76. grein stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er ritað: 

,,Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst”. Þau lög sem 

eiga að tryggja börnum þessi réttindi eru barnalög nr. 76/2003. Samkvæmt þeim á ,,barn rétt 

á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn 

og þroska og án mismununar af nokkru tagi”. 

Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989 var samþykktur 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem kallaður er Barnasáttmálinn. 

Samningurinn var undirritaður á Íslandi 26. janúar 1990, fullgiltur með ályktun 13. maí 1992, 

öðlaðist gildi 27. nóvember 1992 og lögfestur á Alþingi 20. febrúar 2013 og varð að lögum nr. 

19/2013. Lögfesting samningsins er mikilvæg sökum þess að þannig hefur hann bein 

réttaráhrif (Umboðsmaður barna, e.d.a).  
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Tilgangur Barnasáttmálans er að tryggja öllum börnum undir átján ára aldri þau réttindi 

sem kveðið er á um í samningnum. Hann er alþjóðleg viðurkenning þess að börn undir átján 

ára aldir þurfi sérstaka vernd umfram fullorðna og að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með 

fullgild réttindi, óháð réttindum fullorðinna. Samkvæmt honum skulu aðildarríki tryggja rétt 

barna til að fá að lifa og þroskast og gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar og 

stjórnsýslu til þess að þau réttindi sem fram koma í samningnum sé komið í framkvæmd. 

Helstu grundvallarreglur sáttmálans eru: 

• 2. grein: Jafnræði skal gilda meðal allra barna. Engu barni skal mismunað 

• 3. grein: Allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skulu byggðar á því 

sem er börnum fyrir bestu  

• 6. grein: Öll börn eiga rétt á að lifa og þroskast 

• 12. grein: Börn eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í málum er varða þau og hafa 

áhrif (Umboðsmaður barna, 2017 og Umboðsmaður barna, e.d.b). 

Meðal annarra réttinda sem tryggja á öllum börnum eru: rétturinn til menntunar, tómstunda, 

frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum og lífsafkomu sem nægir til að ná líkamlegum, 

sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska. Aðildarríki eiga að viðurkenna rétt 

barns til menntunar, koma á skyldu til grunnmenntunar sem allir eiga að getað notið ókeypis 

og stuðla að þróun ýmiss konar framhaldsmenntunar. Einnig skulu aðildarríki, samkvæmt 29. 

gr. sáttmálans, stuðla að því að menntun barns feli í sér ræktun persónuleika og hæfileika, 

virðingu fyrir mannréttindum og undirbúningi barns til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi 

(Umboðsmaður barna, e.d.b).  

Efni Barasáttmálans hefur haft bein áhrif á lagasetningu, bæði fyrir og eftir lögfestingu. 

Meðal annars eru komin ákvæði inn í lög um leik- og grunn- og framhaldsskóla, 

barnaverndarlög, barnalög og útlendingalög (Umboðsmaður barna, 2017). 
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5 Áhrif fátæktar á börn 

Í kaflanum verður fjallað um áhrif fátæktar á börn á ýmsum sviðum í lífi þeirra. Fyrst verður 

fjallað um áhrif fátæktar á skólagöngu barna og þátttöku þeirra í tómstundum, síðan áhrif 

hennar á félagslíf barna, tilfinningalega líðan og heilsufar og að lokum áhrif á fullorðinsár. 

5.1 Áhættuþættir 

Áhættuþáttur skilgreinist sem atriði sem eykur hættuna á einhverju (,,Áhættuþáttur“, e.d.). 

Áhættuþættir geta verið persónubundnir, tengdir upplifunum/atburðum eða aðstæðum 

(Fraser, Richman og Galinsky, 1999). Áhrif áhættuþátta líkt og fátæktar eru mismunandi eftir 

því hvenær á lífsleiðinni þeir eiga sér stað og eru sumir aldurshópar viðkvæmari fyrir áhrifum 

en aðrir. Börn eru á meðal þeirra sem áhættuþættir líkt og fátækt hafa mest áhrif á, ekki 

eingöngu í bernsku heldur einnig síðar á lífsleiðinni (Fernandez, 2015).  

5.2 Skólaganga og tómstundir 

Skólinn er viðamikill partur af lífi barna og getur spilað stórt hlutverk hvað varðar velferð barna 

sem búa við erfiðar aðstæður heima fyrir. Þrátt fyrir að upplifun barna af skólagöngu sé 

misjöfn er algengara að börn sem búa við fátækt líti svo á að fátæktin hafi neikvæð áhrif á 

framgöngu í skólanum (Ridge, T., 2011). Rannsóknir hafa sýnt að börn sem búa við fátækt hafa 

ekki jafn greiðan aðgang að menntun. Að auki standa þau sig verr í stærðfræði og lestri en 

önnur börn (Polizz og Morabito, 2016), fái lítinn eða engan stuðning frá foreldrum sínum 

varðandi nám sitt (Soffía Hjördís Ólafsdóttir, 2017) og séu með verri skólasókn (Zhang, 2003). 

Þegar fátækt bitnar á skólagöngu barna kemur hún í veg fyrir nauðsynleg tækifæri þeirra 

til að þroskast vitsmunalega og dregur úr líkum á því þau þrói með sér þá hæfileika sem eru 

nauðsynlegir til þess að ná árangri í lífinu (Polizzi og Morabito, 2016). 

Að bæta hæfni og árangur í skóla fyrir börn úr fátækum fjölskyldum er talið auka lífsgæði 

þeirra, vellíðan og hafa jákvæð áhrif á félagslíf þeirra (McKinney, 2014). Skólaganga barna er 

einnig mikilvæg fyrir tilfinningaþroska barna og veitir þeim tækifæri til þess að finnast þau vera 

hluti af samfélaginu (Polizz og  Morabito, 2016).  

Eigi fjölskylda við fjárhagsvanda að stríða er ljóst að hún þarf að neita sér um margt, meðal 

annars hluti sem öðrum þykja sjálfsagðir, líkt og þátttöku í tómstundastarfi (Ásdís Aðalbjörg 

Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir, 2012). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Elísabetar Karlsdóttur og Erlu Bjargar Sigurðardóttur (2015) taka 
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börn efnaminni foreldra síður þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi, eru síður í 

leikskóla og taka frekar þátt í félagsstarfi sem fylgir minni fjárhagslegur kostnaður, líkt og 

félagsstarfi í félagsmiðstöðvum og klúbbastarfi. Meðal annars taka einungis 13-15% barna 

foreldra sem fá fjárhagsaðstoð eða eru á atvinnuleysisbótum þátt í 

íþróttanámskeiðum/íþróttaskóla samanborið við nær helming barna foreldra í launaðri vinnu. 

Að sama skapi sýndu niðurstöður að einungis 15% barna foreldra á atvinnuleysisbótum og 3% 

barna foreldra sem njóta fjárhagsaðstoðar voru í tónlistarnámi samanborið við 24% barna 

foreldra í launaðri vinnu. Hinsvegar var hærra hlutfall barna foreldra sem nutu 

fjárhagsaðstoðar (53%) eða voru á atvinnuleysisbótum (40%) sem tók þátt í klúbbastarfi eða 

opnum húsum í félagsmiðstöð samanborið við börn foreldra á atvinnumarkaðnum (28%). 

Hreyfing utan skóla hjá börnum foreldra sem hljóta fjárhagsaðstoð er samkvæmt niðurstöðum 

hlutfallslega helmingi minni (34%) samanborið við 61% barna foreldra á vinnumarkaði. Það er 

því ljóst að börn efnaminni foreldra, þá sérstaklega þeirra sem hljóta fjárhagsaðstoð, hafa 

takmarkaðri aðgang að gæðum samfélagsins, líkt og þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi. 

Sökum þessa útilokast þau frá mikilvægum tengslum sem myndast með þátttöku í slíku 

félagsstarfi (Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015). 

5.3 Félagsleg áhrif 

Börnum sem búa við fátækt, líkt og öðrum börnum, er mikilvægt að eiga vini, taka þátt í 

viðburðum og finnast þau tilheyra félagshópi. Góð félagsleg tengsl veita börnum félagslegt 

öryggi, lífshamingju og þá tilfinningu að þau tilheyri. Hinsvegar reynir mikið á félagsleg 

samskipti fátækra barna sökum þess hve hamlandi aðstæður þeirra geta verið. Fátækt, 

sérstaklega langvarandi, þýðir að börn eiga erfitt með að halda í við jafnaldra sína varðandi 

kaup á fatnaði, skóm og annarri tískuvöru sem þýðir að þau eiga erfiðara með að fela aðstæður 

sínar og verða berskjaldaðri fyrir einelti (Ridge, 2011). 

Börn sem líða skort hafa oft ekki tækifæri til þess að halda uppá afmæli, bjóða vinum í 

heimsókn, fá ný föt eða skó sem passa. Hætta er á að þau verði félagslega einangruð þar sem 

þau hafa ekki sömu tækifæri og önnur börn á að njóta réttinda sinna. Þetta getur haft varanleg 

áhrif á þroska þeirra og framtíð (Lovísa Arnardóttir, 2016). Það er því ekki fátæktin í raun sem 

veldur börnum vanlíðan heldur sú staðreynd að hún hefur neikvæð félagsleg áhrif (Sletten, 

2010).  
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Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Soffíu Hjördísar Ólafsdóttir (2017) á reynslu 

reykvískra barna af því að búa við fátækt styðja þessar staðhæfingar. Samkvæmt rannsókninni 

sýndu flest börn fram á að þau mættu félagslegum hindrunum í samskiptum við jafningja sem 

rekja mátti til fátæktar þeirra. Þau upplifðu félagskvíða, skert aðgengi að leikföngum og 

félagslegum atburðum sem og skömm vegna húsnæðisaðstöðu sinnar. Einnig sýndu 

niðurstöður að börnin hlífðu foreldrum sínum fyrir útgjöldum sem tengdust félagslífi þeirra og 

löngunum í efnisleg gæði. Börnin sem rætt var við í rannsókninni greindu einnig frá því að þeim 

þætti betra að leika sér heima hjá vinum sínum vegna betri aðstæðna þar. 

5.4 Líkamlegt heilsufar, tilfinningaleg líðan og hegðun 

Á síðustu áratugum hafa rannsóknir í meira mæli litið til félagslegra þátta til útskýringa á 

heilsufarslegum ójöfnuði. Ástæðan fyrir þessari nálgun er sú að þrátt fyrir að gott 

heilbrigðiskerfi sé mikilvægt er það ekki einungis þar sem vandi fólks liggur, einnig þarf að líta 

til félagslegrar stöðu og fjölskyldugerðar einstaklinga. Algengasti þátturinn sem litið er til þegar 

meta á heilsu barna út frá félagslegum þáttum er fjárhagsleg staða þeirra (Victorino og 

Gauthier, 2009).  

Samkvæmt rannsóknum eru börn sem búa við fátækt líklegri til þess að fæðast minni, anda 

að sér tóbaksreyk frá umhverfi sínu, vera í ofþyngd, þjást af astma og vera við slæma 

tannheilsu (Wickham, Anwar, Barr, Law og Taylor-Robinson, 2016). Fátækt hefur einnig mikil 

áhrif á tilfinningalega líðan barna. Óstöðugleiki og óöryggi eru algengir fylgifiskar fátæktar sem 

geta grafið undan sjálfsáliti og sjálfstrausti barna sem við hana búa. Óttinn við að passa ekki 

inní hinn félagslega staðal, niðurbældar tilfinningar líkt og skömm, að finnast þau niðurlægð, 

depurð, kvíði, pirringur og reiði geta heltekið hugsanir barna sem búa við fátækt (Ridge, 2010).  

Börn sýna einnig hegðunartengd vandamál þegar þau búa við erfiðleika líkt og fátækt sem 

koma fram bæði á inn- og úthverfan hátt. Úthverfu einkennin lýsa sér í sýnilegum 

hegðunareinkennum, til dæmis árásargirni, eyðileggjandi hegðun (e. destructive behaviour) 

og ofvirkni. Innhverfu einkennin lýsa sér í hugrænum og tilfinningalegum erfiðleikum, til 

dæmis í formi depurðar, þunglyndis, kvíða eða fælni. Börn sem búa við langvarandi fátækt eru 

líklegri til þess að sýna innhverf hegðunareinkenni á meðan börn sem búa við tímabundna 

fátækt eru líklegri til þess að sýna úthverf hegðunareinkenni (Anna María Jónsdóttir, 2006 og 

Dearing, 2008).  
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Í niðurstöðum rannsóknar Jóns Gunnars Bernburg, Þórólfs Þórlindssonar og Ingu Dóru 

Sigfúsdóttur (2007) kemur fram að unglingar sem upplifa fátækt séu að jafnaði reiðari en aðrir 

unglingar, sýni veikari hollustu við norm og gildi og meiri frávikshegðun (til dæmis ofbeldis- 

og/eða afbrotahegðun). Hins vegar sýna niðurstöður einnig að fátæktaráhrifin séu háð 

efnahagsstöðu jafnaldranna í skólahverfinu. Í skólahverfum þar sem fátækt er sjaldgæf eru 

áhrifin meiri en í hverfum þar sem fátækt er algeng. Það er að segja, í þeim hverfum sem 

efnahagsleg velsæld er mikil er upplifun unglinganna sú að þeir búi við meiri skort heldur en 

fátækir unglingar sem búa í skólahverfum þar sem efnahagsleg velsæld er minni.  

Áhrif fátæktar eru mismikil eftir tíðni, lengd og tímasetningum sem er varið í fátækt, tíð 

eða langvarandi tímabil af fátækt hafa verri áhrif en stutt og fátíð (Kolbeinn H. Stefánsson, 

2019). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að börn sem búa við fátækt séu líklegri en jafnaldrar 

sínir til þess að sýna einkenni ofvirkni og mótþróahegðunar á unglingsárum sínum, og því 

lengur sem fátæktin varir því meira beri á slíkri hegðun (Mazza, Lambert, Zunzunegui, 

Tremblay, Boivin og Coté, 2017).  

Þunglyndi, óörugg tengslamyndun, áhættuhegðun og félagsleg einangrun í bernsku getur 

haft margvísleg langtímaáhrif og haft neikvæð áhrif á líðan á fullorðinsárum. Ein ástæða 

langvarandi áhrifa fátæktar í æsku er talin vera streita. Að búa við streituvaldandi aðstæður í 

langan tíma, líkt og við fátækt, hefur neikvæð áhrif á lífeðlisifræðilega kerfi líkamans sem 

stjórnar streitu. Það að lokum getur leitt til sjúkdóma og varanlegra taugalíffræðilegra 

breytinga (Kim, Evans, Angstadt, Ho, Sripada, Swain, Liberzon og Phan, 2013). Ástæða 

streitunnar, líkt og niðurstöður rannsóknar Soffíu Hjördísar Ólafsdóttur (2017) leiddu í ljós, 

getur meðal annars verið sú aukna ábyrgð sem börn sem búa við fátækt þurfa að bera. Til 

dæmis hvað varðar umönnun systkina, að eiga viðeigandi skólagögn, borga sjálf fyrir það sem 

þau óska sér eða taka mikla ábyrgð á heimanámi og skólagöngu. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar Brown, Seyler, Garnett og Laurenceau (2016) er lært hjálparleysi (e. learnt 

helplessness) meðal annars ein afleiðing slíkrar streitu á börn. Afleiðingar lærðs hjálparleysis 

koma til dæmis fram í námsárangri. Lært hjálparleysi eykur líkurnar á slakari námsárangri 

sökum þess að börnin gefast frekar upp þegar á þau reynir. 

5.5 Fullorðinsárin 

Sýnt hefur verið fram á að aðbúnaður og lífskjör barna í æsku geti haft áhrif þegar börn komast 

á fullorðinsár (Zelinský, Myskíková og Vecerník, 2016). Þó ekki sé hægt að alhæfa þá eru meiri 
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líkur á að börn sem hefji líf sitt við ójöfnuð búi við fátækt á fullorðinsárum (Save the children, 

2015). Einnig eru meiri líkur á að fullorðnir sem bjuggu við fátækt í æsku leiðist út í afbrot, sýni 

einkenni þunglyndis og áfallastreituröskunnar og upplifi skert heilsufar (Oshio, Sano og 

Kobayashi, 2010 og Nikulina, Widom og Czaja, 2011).  

Meiri líkur eru á að börn sem ólust upp við fátækt flytji að heiman fyrir átján ára aldur. Það 

eykur líkurnar á að þau séu ekki búin að þróa með sér þá færni eða fjárhagslegt sjálfstæði sem 

þarf til þess að getað lifað sjálfstæðu lífi. Einnig eru meiri líkur á að þau ljúki ekki skóla og hafi 

litla starfsreynslu, sem dregur úr tækifærum þeirra á að fá atvinnu með tekjum sem hægt sé 

að lifa á (Berzin og De Marco, 2009). Niðurstöður rannsóknar Oshio, Sano og Kobayashi (2010) 

sýndu að ef barn upplifði fátækt við fimmtán ára aldur minnkuðu líkurnar á að barnið lyki 

háskóla um 20,8%. 

Þegar börn alast upp við fátækt eru meiri líkur á að þau upplifi sjálf fátækt á 

fullorðinsárum. Slík fátækt, þar sem fátækt einnar kynslóðar flyst yfir á þá næstu, er kölluð 

kynslóðafátækt (e. intergenerational poverty transmission) (Moore, 2003). Hægt er að líta á 

kynslóðafátækt sem samband jákvæðra og neikvæðra þátta sem hafa áhrif á möguleika barns 

á að upplifa fátækt í framtíðinni. Þessir þættir geta bæði haft bein og óbein áhrif á líkur þess 

að barn sem búi við fátækt upplifi einnig fátækt á fullorðinsárum. Meðal beinna áhrifa eru 

tekjur foreldra og menntun (Zelinský, Myskíková og Vecerník, 2016). Sökum þess að fátækt er 

margslungin nær flutningur hennar til ýmissa þátta. Fjárhags-, efnis- og umhverfislegra eigna 

(til dæmis land, búfé, reiðufé eða skuldir), mannauðs (til dæmis menntun, bjargráð, líkamleg 

heilsa eða sjúkdómur), viðhorfa og þekkingu á menningu og hefðum (til dæmis fordómar,  og 

sjálfsbjargarviðleitni) (Moore, 2003).  
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6 Verndandi þættir 

Í þessum kafla er fjallað um verndandi þætti sem unnið geta gegn neikvæðum áhrifum 

fátæktar á börn. Uræðuefnið verður sett í samhengi við kenningarnar um seiglu (e. resilience), 

tengslamyndun (e. attahment theory) og vistfræðikenningu Bronfenbrenner (e. ecological 

systems theory). Byrjað verður á að fjalla almennt um innri og ytri verndandi þætti. Síðan er 

hugtakið seigla (e. resilience) útskýrt og hvernig hún getur verið verndandi þáttur í lífi barna. 

Þar á eftir verður fjallað um tengslakenninguna (e. attachment theory), hvers vegna örugg 

tengslamyndun barns við foreldra er mikilvæg og hvaða áhrif fátækt getur haft á 

tengslamyndun. Að lokum er fjallað um vistfræðikenninguna og hvernig hún útskýrir hvaða 

áhrif samfélagslegir þættir geti haft á þroska og velferð barna.  

6.1 Innri og ytri verndandi þættir 

Kenningar um áhættuþætti og verndandi þætti breyttu fyrri sýn á orsakatengsl vandamála í 

umhverfi barna og unglinga. Áður fyrr var talið að áhættuþættir í umhverfi barna hefðu mest 

áhrif á börn. Rannsóknir fóru hinsvegar að sýna fram á að sum börn áttu við vanda að stríða 

og önnur ekki, þrátt fyrir að umhverfi þeirra allra teldist áhættusamt. Var ástæðan talin vera 

tilvist verndandi þátta (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016).  

Verndandi þættir eru persónueinkenni eða utanaðkomandi þættir sem hjálpa börnum og 

unglingum að takast á við erfiðleika (Dias og Cadime, 2017). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

tilvist innri og ytri verndandi þátta sé það sem skilur á milli þeirra sem aðlagist erfiðum 

aðstæðum á jákvæðan hátt og þeirra sem geri það ekki (Gizir og Aydin, 2009).  

Innri verndandi þættir verða til náttúrulega og sem viðbragð við umhverfisþáttum, eru 

einstaklingsbundnir eiginleikar og einkenni sem stuðla að jákvæðum þroska. Dæmi um innri 

verndandi þætti eru sjálfstraust, jákvæðni og hæfileikinn til þess að leysa úr vandamálum. Ytri 

verndandi þættir eru þættir í umhverfi einstaklinga sem veita stuðning og tækifæri og eru 

tiltækir innan heimilis, í skóla, í samfélaginu eða innan ákveðins hóps. Stuðningurinn getur 

verið í formi umhyggju, væntinga og hvatningar til þátttöku í þroskandi starfsemi (Gizir og 

Aydin, 2009).  

6.2 Seigla (e. resilience) 

Þrátt fyrir að búa við neikvæðar uppeldislegar aðstæður ná sum börn að þroskast, dafna og ná 

árangri í lífinu. Þessi eiginleiki er kallaður seigla (e. resilience) (Cook og Cook, 2010). 
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Skilgreiningin á seiglu er getan til þess að aðlagast á jákvæðan og heilbrigðan hátt erfiðum 

aðstæðum eða lífsskilyrðum, til dæmis fátækt, ofbeldi, streitu eða áföllum (Lee, Cheung og 

Kwong, 2012). Niðurstöður rannsókna á seiglu hafa sýnt fram á mikilvægi þess að beita 

heildarsýn til að greina þá umhverfisþætti sem eru að verki þegar seigla þróast en ekki 

eingöngu horfa á hið einstaklingsbundna (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016). 

Þegar spá á fyrir um hvað hefur áhrif á jákvæða útkomu þegar mótlæti ber að garði getur 

seigla verið lykilbreyta (Lee, Cheung og Kwong, 2012). Tilvist seiglu er mikilvægur þáttur í 

félags- og tilfinningaþroska barna og getur meðal annars gefið vísbendingu um frammistöðu í 

skóla, hvort börn ljúki námi síðar í lífinu, atvinnustöðu og aðra heilsu- og félagslega þætti á 

fullorðinsárum (Kasehagen, Omland, Bailey, Biss, Holmes, og Patsy , 2018).  

Börn fæðast hinsvegar hvorki með eða án seiglu, hana þarf að efla (Kasehagen, Omland, 

Bailey, Biss, Holmes, og Patsy , 2018). Þættir sem efla seiglu eru meðal annars: 

• Tengsl: Tilfinningaleg tengsl við foreldra sem taka virkan þátt í lífi barna sinna, eru 

styðjandi og halda úti jákvæðu andrúmslofti innan fjölskyldunnar, tengsl við 

jafnaldra sem halda sig frá slæmri hegðun og við fólk sem tengist jákvæðu 

félagsstarfi af einhverju tagi 

• Hæfni: Vitsmunaleg, tilfinningaleg, siðferðisleg og félagsleg hæfni 

• Bjartsýni: Sú tilfinning að lífið hafi einhverja þýðingu ásamt heilbrigðri og jákvæðri 

sjálfsmynd 

• Umhverfisþættir: Til dæmis, skipulagt heimili þar sem foreldrar eru áreiðanlegir, 

gott félagslegt umhverfi, svo sem góðir skólar og hverfi þar sem er góð sameiginleg 

virkni, almannaöryggi gott, góð félags- og heilbrigðisþjónusta (Lee, Cheung og 

Kwong, 2012) 

Rannsókn Kasehagen, Omland, Bailey, Biss, Holmes, og Patsy (2018) sýndi fram á að fyrir 

börn að upplifa þrjá eða fleiri erfiðleika innan fjölskyldu (e. adverse family experiences), líkt og 

fátækt, neyslu eða skilnað foreldra, leiddi til erfiðleika í skóla, til dæmis á þátttöku og getuna 

til þess að klára heimavinnu. Hinsvegar voru áhrif erfiðleikanna minni ef börn bjuggu yfir seiglu  
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Akademísk seigla (e. academis resilience) er skilgreind sem getan til þess að hafa þá innri 

hvatningu sem nauðsynleg er til þess að ná árangri og standa sig vel í námi þrátt fyrir 

streituvaldandi aðstæður, aðstæður sem alla jafna setja börn í hættu á að standa sig illa eða 

hætta alfarið í skóla. Velgengni í námi hjá börnum sem búa við fátækt er því talin góð 

vísbending um að þau búi yfir akademískri seiglu. Meðal þeirra þátta í umhverfi barna sem efla 

akademíska seiglu eru hóflegar væntingar í garð þeirra hvað varðar velgengi í skóla, jákvæð, 

umhyggjusöm og styðjandi sambönd skóla við nemendur sína og góð tengsl við jafningja. Þeir 

innri þættir sem ýta undir akademíska seiglu eru sterk samkennd og metnaður en mikilvægasti 

þátturinn sem sýnt hefur verið fram á að ýti undir akademíska seiglu er trú barna á námslega 

getu sína (Gizir og Aydin, 2009). 

Seigla er mikið rannsakað hugtak og almennt er talið að hún eflist vegna samverkandi innri 

og ytri þátta. Til útskýringar á seiglu hafa rannsóknir reynt að bera kennsl á áhættu- og 

verndandi þætti, skilja aðlögunarhæfni mannsins og skýra þau atkvæðamiklu ferli sem orsaka 

seiglu. Nútímaaðferðir til þess að efla seiglu fela meðal annars í sér að einblína á þá jákvæðu 

þætti sem geta eflt aðlögunarhæfni, draga úr áhættuþáttum, horfa til félagslegs þroska og 

gæða tilfinningalegra tengsla. Einnig hafa rannsakendur bent á mikilvægi skilnings þeirra sem 

vinna með börnum í erfiðum aðstæðum á félags- og vistfræðilegum þáttum svo hægt sé að 

efla seiglu (Hurley, Martin og Hallberg, 2013).   

Meðal þess sem talið er hafa áhrif á eflingu seiglu hjá börnum eru persónulegir þættir 

(Wille, Bettge, Ravens-Sieberer, 2008), til dæmis ákveðin persónueinkenni. Börn sem búa yfir 

seiglu sýna oft þrautseigju sem kemur fram í eiginleikum skapgerðar og atgervis. Þau virðast 

úrræðagóð, ákveðin, þrjósk og lausnamiðuð. Börnin eiga auðvelt með að halda tengslum við 

aðra í skóla og félagslífi og nýta sér allar tiltækanlegar bjargir sér í hag til þess að byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd. Einnig eru þau talin hafa ákveðna hæfileika til sjálfsskoðunar og 

tilfinningalegs jafnvægis, svo lengi sem góð tengsl við fjölskyldumeðlimi eru til staðar  (Hurley, 

Martin og Hallberg, 2013). 

Börn sem búa yfir seiglu eiga auðveldara með að setja sér markmið og standa við þau þrátt 

fyrir mótlæti. Það kallar á mikla sjálfsstjórn, sem talið er eitt persónueinkenni þeirra sem búa 

yfir seiglu. Þau eiga einnig auðvelt með að koma eigin hugmyndum í framkvæmd sökum þess 

að þau hafa yfirleitt trú á eigin hæfni. Önnur persónueinkenni eru meðal annars sköpunargáfa 

og sjálfsvitund (Dias og Cadime , 2017).  
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Þá hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæð tengsl húmors og seiglu, sérstaklega ef húmorinn er til 

staðar ásamt öðrum verndandi þáttum, til dæmis vitsmunalegri hæfni og bjartsýni. Það er að 

segja, ef bjartsýni, húmor og vitsmunaleg hæfni eru til staðar hjá börnum eða unglingum eru 

meiri líkur á að þau sýni einkenni seiglu. Húmor er talinn geta dregið úr kvíða og jafnframt 

virkað sem ákveðin vörn gegn streitu, sem hjálpar unglingum og börnum að hugsa á 

lausnarmiðaðan hátt um streituvaldandi aðstæður sínar (Lee, Cheung og Kwong, 2011). 

Rannsóknir hafa sömuleiðis sýnt fram á samband vitsmunalegrar getu og seiglu. Til dæmis voru 

niðurstöður Flouri, Midouhas og Joshi (2014) að góður málþroski virkaði sem verndandi þáttur 

fyrir börn sem búið höfðu við langtíma fátækt.  

6.3 Tengslakenningin (e. attachment theory) 

Í lífi barna er tvennt sem mótar þau mest, erfðir og umhverfi. Með erfðum er átt við þá 

líffræðilegu þætti sem hafa áhrif á líkamleg einkenni þeirra, til dæmis vaxtarlag, augnlit, 

skapgerð og vitsmuni. Umhverfi vísar til þess stuðnings og þeirra aðstæðna í lífi barna sem 

hafa áhrif á þroska þeirra. Til að börn geti þroskast á heilbrigðan hátt þurfa þau ást og stuðning 

frá foreldrum, systkinum, fjölskyldu, kennurum, jafningjum og öðrum mikilvægum 

einstaklingum í lífi sínu (Cook og Cook, 2010).  

Fyrstu tengsl barna myndast alla jafna innan fjölskyldunnar. Innan hennar læra börn reglur 

félagslegra samskipta og að þar eigi þau öruggt skjól þegar þau fara að takast á við lífið. Til 

þess að ungabarn geti þroskast tilfinninga- og vitsmunalega þarf það náið samband við 

foreldra/umönnunaraðila. Slík tilfinningasambönd eru ungabörnum einnig mikilvæg til þess að 

þróa sjálfsvitund þeirra (DeLamater, Myers og Collett, 2014). Tengslakenningar hafa hjálpað 

rannsakendum að skilja hvernig gæði náinna tengsla hafi áhrif á tilfinningalegan þroska, 

samskiptafærni og félagslega hegðun barna (Howe, Brandon, Hinings og Schofield, 1999).  

Það var fræðamaðurinn John Bowlby sem fyrstur kom fram með hina svokölluðu 

tengslakenningu (Wray, 2015). Samkvæmt kenningunni fæðast allir með þörf fyrir nánin 

tilfinningatengsl við umönnunaraðila og að slík tengsl myndist einna helst á fyrstu sex 

mánuðum barns, hafi umönnunaraðilinn sýnt barninu viðeigandi viðbrögð við þörfum þess. 

Bowlby trúði að tengslakerfið, eins og hann kallaði það, þjónaði tveimur aðalhlutverkum: að 

vernda viðkvæma einstaklinga gegn hugsanlegum ógnum eða skaða og að stjórna neikvæðum 

tilfinningum í kjölfar ógnandi eða skaðlegra atburða (Bowlby, 1988). Kenningin hefur hjálpað 
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fræðimönnum að skilja hvers vegna og hvernig börn mynda náin tengsl við umönnunaraðila 

og hver áhrifin eru ef börn upplifa ekki slík tengsl (Wray, 2015).  

Kenningin var síðar var þróuð af fræðakonunni Mary Ainsworth með rannsókn hennar á 

tengslum barna og mæðra sem hún kallaði ,,Strange situation”. Rannsóknin kannaði 

samskiptamynstur milli móður og barns en Ainsworth trúði því að umönnunaraðilar spili stórt 

hlutverk í að koma í veg fyrir kvíða hjá ungum börnum sem þurfa að treysta fullkomlega á 

umönnunaraðila sinn (Wray, 2015). Með rannsókn sinni gat Ainsworth borið kennsl á þrjár 

tegundir tengsla, örugg, forðast og tvíbent tengsl, sem síðar urðu fjögur þegar fræðimennirnir 

Main, Kaplan og Cassidy bættu við ruglingslegum tengslum (Wray, 2015). Börn sem sýna örugg 

tengslamynstur bregðast illa við þegar móðir, eða það foreldri sem annast það mest, fer frá 

því. Þau kalla á foreldrið, elta og fara jafnvel að gráta. Þegar foreldrið kemur til baka róast þau 

og upplifa sig í ,,öruggri höfn”. Foreldrar barna sem sýna örugg tengslamynstur eru fljót að 

svara kalli barna sinna, sýna þeim hlýju og gleði (Sæunn Kjartansdóttir, 2015). Börn sem sýna 

óörugg tengslamynstur haga sér hinsvegar á þann hátt að þau komast ekki í uppnám eða gráta 

sárt þegar foreldrið fer frá þeim, en þegar foreldrið kemur til baka huggast barnið ekki. 

Alvarlegasta tengslamynstrið er ruglingsleg tengsl en þá sýna börn hegðun líkt og að hlaupa til 

móður sinnar en hætta svo við eða sýna einkenni ótta. Þessi börn virka oft róleg og sýna litla 

þörf fyrir nálægð. Mæðurnar eða foreldrið eru oft tilfinningalega fjarlægar og sinna eingöngu 

líkamlegum þörfum barna sinna. Börn sem upplifa ruglingsleg tengsl eru í mestri hættu á að 

leiðast út í andfélagslega hegðun og þróa með sér geðraskanir (Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

6.3.1 Mikilvægi öruggra tengsla og áhrif fátæktar á tengslamyndun 

Fyrstu tengsl barns eru áhrifamikil sökum þess að þau eiga sér stað þegar barnið er 

ósjálfbjarga, heili þess er í mótun og þeim er viðhaldið með áralöngum samskiptum við sömu 

foreldrana og mynduðu tengslin í upphafi (Sæunn Kjartansdóttir, 2011 og 2015). Hinsvegar 

verður örugg tengslamyndun ekki til nema að foreldrar séu læsir á tjáningu barns síns og færir 

um að svara henni á viðeigandi hátt. Það er því mikilvægt að foreldrar séu styrktir snemma í 

því að lesa barnið sitt rétt (Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

Samkvæmt rannsóknum á tengslamyndun dregur örugg tengslamyndun við foreldra úr 

einkennum þunglyndis og kvíða og virkar sem verndandi þáttur gegn öðrum geðrænum 

vandamálum (Kullik og Petermann, 2013). Börn sem alast upp við örugg tengslamynstur hafa 

betri sjálfsmynd, eru í betra tilfinningalegu jafnvægi, sýna meiri seiglu, fumkvæði, félagslega 
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færni og einbeitingu heldur en börn sem upplifa óörugg tengslamynstur. Þau eiga einnig 

auðveldara með að setja sig í spor annarra sem er öflugasta forvörnin gegn því að beita aðra 

órétti eða ofbeldi. Það gerir það að verkum að minni líkur eru á að þau taki þátt í einelti og 

einnig að þau verði fyrir því (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). 

Samkvæmt rannsókn O´Connor (2005) sýndu börn sem búa við tvíbent og óörugg tengsl 

slakari vitsmunaþroska og voru líklegri til þess að sýna merki um ofvirkni og athyglisbrest en 

börn sem bjuggu við örugg tengsl. Slík einkenni gefa til kynna kvíða og minni tilfinningalega 

stjórn sem síðan geta valdið erfiðleikum þegar halda á athygli í skóla (O'Connor, 2005). 

Ýmislegt getur haft áhrif á örugga tengslamyndun, meðal annars streita foreldra (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að meðal þess sem hefur áhrif á tengslamyndun 

eru efnahagslegir erfiðleikar foreldra. Við slíkar aðstæður myndast streita og foreldrar upplifa 

sig varnarlausa. Þeir hafa áhyggjur af daglegum þörfum barna sinna, til dæmis að geta ekki 

klætt þau eða fætt. Einnig upplifa foreldrarnir kvíða yfir hvernig láta eigi enda ná saman og 

finna fyrir andlegri vanlíðan, sem birtist meðal annars í vonleysi, sjálfsvígshugsunum og 

félagslegri óvirkni. Slík andleg vanlíðan foreldra hefur keðjuverkandi áhrif. Það er að segja, 

stuðningur foreldra hvort við annað minnkar, fjandskapur eykst og foreldrahæfni dvínar. Þeir 

verða líklegri til þess að beita refsingum og fjandsamlegum aðferðum í uppeldi sem og að sýna 

börnum sínum minni athygli og eftirlit (Guðný Björk Eydal og Ragnheiður Lára Guðrúnardóttir, 

2013).  

Sú tengslamyndun sem á sér stað snemma á lífsleiðinni mótar viðhorf okkar til sambanda. 

Upplifun barna í æsku af samband sínu við foreldra getur þar af leiðandi haft áhrif á hvernig 

börnin sjálf takast á við foreldrahlutverk sitt í framtíðinni. Þegar einstaklingur verður foreldri 

hefur hann ósjálfrátt fyrirfram hugmyndir um hvernig honum muni ganga í foreldrahlutverkinu 

út frá tengslamyndun sinni við foreldra sína (Steele, Bate, Steele, Danskin, Knafo, Nikitiades,  

Murphy, 2016). 

6.4 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenner er samfélagið byggt upp af flóknum vistkerfum 

sem hafa mótandi áhrif á þroska barna. Fastmótaðir líffræðilegir þættir og umhverfi koma 

saman og hafa áhrif á þroska barna (Bronfennbrenner, 1979 og Eamon, 2000).  
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Samkvæmt kenningunni er hvert barn miðpunktur fjögurra vistkerfa sem eru samtvinnuð, 

gagnvirk og hafa áhrif á þroska þess. Barnið er virkt í þeim vistkerfum sem það lifir í en hvert 

vistkerfi hefur sínar reglur, venjur og hlutverk sem verka mismunandi á þroska (Berk, 2007). 

Vistkerfin kallaði Bronfenbrenner nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), 

stofnanakerfi (e. exosystem), lýðkerfi (e. macrosystem) og krónókerfi (e. chronosystem). 

Nærkerfið (e.microsystem) er nánasta umhverfi barns og einkennist af beinum samskiptum 

barnsins við það. Barnið þroskast félagslega, tekur þátt í verkefnum sem auka bæði líkamlegan 

og vitsmunalegan þroska (Bronfennbrenner, 1979 og Eamon, 2000).  

Samkvæmt kenningunni verður þroski barns fyrir áhrifum af þeim samskiptum sem eiga sér 

stað innan nærkerfisins, eða þeirri umgjörð sem þar er til staðar. Þættir í nærkerfi hafa mest 

áhrif á börn samkvæmt Bronfenbrenner en innan þess eru fjölskylda, vinir og skóli. Önnur kerfi 

hafa einnig áhrif á þroska barna, en í þeirri röð sem Bronfenbrenner setti þau upp. Það er að 

segja, það sem hefur næst mest áhrif á þroska barns á eftir þáttum í nærkerfinu eru þættir í 

stofnanakerfinu (til dæmis íbúðarhverfið sem barnið býr í) og þar á eftir þættir í lýðkerfinu (til 

dæmis þjóðaruppruni). Millikerfið umlykur nærkerfið og virkar sem einskonar tengiliður á milli 

nærkerfisins, stofnana- og lýðkerfisins (til dæmis samskipti foreldra við skóla barns) 

(Bronfennbrenner, 1979 og Eamon, 2000). 

Í stað þess að takmarka skýringar við frávikseinkenni í fari fólks skýrir kenningin á víðtækan 

hátt samspil einstaklings og umhverfis. Kenningin dregur fram mikilvægi gagnvirkar áhrifa 

foreldra, skóla og samfélags á líf og líðan barna (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 

2016). 
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7 Fátækt og félagsráðgjöf 

Í þessum kafla verður sjónum beint að starfi félagsráðgjafa. Fyrst verður fjallað um skyldur 

félgasráðgjafa út frá lögum og siðareglum. Síðan verður fjallað um hverju félagsráðgjafar þurfa 

að gæta að í starfi sínu með fólki sem á við efnahagslega erfiðleika að stríða. 

7.1 Skyldur félagsráðgjafa 

Félagsráðgjöf er starfsgrein fyrir þá sem vilja bæta líf fólks. Félagsráðgjafar aðstoða fólk með 

því að hjálpa þeim að takast á við málefni daglegs lífs, takast á við sambönd sín, leysa 

persónuleg vandamál og fjölskylduvandamál. Fötlun, sjúkdómar, félagsleg vandamál (til 

dæmis húsnæðisvandi), atvinnuleysi og vímuefnavandi eru meðal þeirra vandamála sem 

félagsráðgjafar aðstoða einstaklinga og fjölskyldur að takast á við (NASW, e.d.). ,,Grundvöllur 

félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til 

að nýta hæfileka sína til fullnustu” (Embætti landlæknis, e.d).  

Þar sem félagsráðgjöf er löggilt heilbrigðisstétt ber félagsráðgjöfum að þekkja skyldur 

sínar, sem siðareglur félagsráðgjafa gera grein fyrir (Lög nr. 34/2012). Reglurnar eru tuttugu 

talsins og flokkast í fjögur svið: frumskyldur, ábyrgðar-, félagslegar- og systur/bróðurlegar 

skyldur. Samkvæmt siðareglunum skulu félagsráðgjafar bera virðingu fyrir manngildi hvers 

einstaklings og hafa trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu. Einnig ber þeim 

skylda til þess að koma fram við skjólstæðinga sína af virðingu og stunda starf sitt með faglega 

heildarsýn að leiðarljósi (Embætti landlæknis, e.d.).  

7.2 Fátækt og félagsráðgjöf- hvers ber að gæta? 

Ávallt er sú hætta fyrir hendi að fjölskyldur sem ekki geta veitt börnum sínum viðeigandi 

fatnað, nægan mat eða húsnæði við hæfi sökum fátækar verði fyrir fordómum, þær stimplaðar 

og grunaðar um vanrækslu (McCartan, Morrison, Bunting, Davidson, og McIlroy, 2018). 

Félagsráðgjöfum ber hinsvegar að stunda starf sitt án manngreinarálits og beita heildarsýn á 

aðstæður fólks sem til þeirra leitar. Þannig geta þeir á bestan hátt upplýst skjólstæðinga sína 

um réttindi þeirra og úrræði sem í boði eru (Embætti landlæknis, e.d.).  

Mikilvægt er að félagsráðgjafar séu meðvitaðir um eigin viðhorf og bægji burt eigin 

fordómum gegn þeim sem búa við fátækt. Fordómum á borð við að fólk sem búi við fátækt 

þurfi að vinna meira, skipuleggja fjármál sín betur eða eyða minna (McCartan, Morrison, 

Bunting, Davidson, og McIlroy, 2018).  
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Sökum þess hve efnahagslegir erfiðleikar eru algengir meðal þeirra sem leita til 

félagsráðgjafa hefur fátækt orðið fyrir félagsráðgjöfum eins og gamalt veggfóður, ekki 

eftirtektarinnar virði og vandamál of stórt viðureignar. Það er hinsvegar mikilvægt hlutverk 

félagsráðgjafa að krefjast félagsleg réttlætis og ætti fátækt ekki að vera undantekning þar á. 

Mikilvæt er að fátækt sé viðurkennd sem félagslegt vandamál og að félagsráðgjafar séu 

nægilega vel upplýstir um þau víðtæku áhrif sem fátækt getur haft á börn (McCartan, 

Morrison, Bunting, Davidson, og McIlroy, 2018). Þá er einnig mikilvægt er að félagsráðgjafar 

leggi áherslu á þátttöku barna í ákvarðanatöku í vinnu sinni með börnum og fjölskyldum sem 

búa við fjárhags- og félagslega erfiðar aðstæður. Einnig er mikilvægt að þegar úrræði og stefna 

eru mótuð er varða málefni barna tali félagsráðgjafar máli barna, enda félagsráðgjafar í 

einstakri stöðu hvað varðar þekkingu og yfirsýn á aðstæðum barna (Guðný Björk Eydal og 

Jeans, 2008).  

 

 

  



34 

8 Umræða og lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvaða félags- og tilfinnilegu áhrif fátækt hefur á börn, 

hver munurinn væri á fátækt fullorðinna og fátækt barna sem og að kanna hvernig börnum 

sem búa við fátækt tekst að yfirstíga þá erfiðleika sem fátæktinni fylgja. Í þessum kafla verður 

heildarmyndin dregin saman og rannsóknarspurningunum þremur sem lagðar voru fram í 

byrjun ritgerðar svarað.  

Fyrsta spurningin sem lögð var fram var: ,,Hver er munurinn á fátækt fullorðinna og fátækt 

barna?” Fátækt barna er ekki sú sama og fátækt fullorðinna. Í grunninn má segja að börn séu 

háð því hvernig foreldrum þeirra vegnar á vinnumarkaði, því lægra atvinnustig á heimili því 

meiri líkur eru á að barn upplifi fátækt. Einnig er fátækt barna ólík fátækt fullorðinna sökum 

þess að þau eru fjárhagslega ósjálfstæð, ávallt í meiri hættu en fullorðnir á að lenda í fátækt 

og þau geta ekki haft áhrif á eigin skort þar sem þeirra skortur helst í hendur við skort 

foreldranna. Börn hafa einnig aðrar þarfir en fullorðnir og efnisleg fátækt þeirra önnur er 

fullorðinna. Meðal annars er listinn yfir þau efnislegu gæði sem stuðst er við til þess að mæla 

efnislega fátækt fullorðinna annar en listinn sem notaður er fyrir börn. Á lista fullorðinna eru 

atriði líkt og að hafa lent í vanskilum húnæðislána, hafa ekki efni á sjónvarpstæki eða bíl. Listinn 

yfir þau efnislegu gæði sem miðað er við þegar mæla á efnislega fátækt barna inniheldur atriði 

líkt og að barn þurfi tvö pör af skóm sem passa, leikföng, bækur og ferska ávexti daglega. Það 

sem einnig aðgreinir fátækt fullorðinna og fátækt barna er hvernig mælingum er beitt. Til þess 

að fá fram raunveruleg áhrif fátæktar á börn þurfa mælingar að leggja áherslu á börnin sjálf 

en ekki heimili þeirra í heild. Börn upplifa fátækt á annan hátt en fullorðnir heimilismeðlimir 

og því er mikilvægt að barnasjónarhorninu sé beitt við mælingar á fátækt barna. 

Önnur rannsóknarspurningin sem lögð var fram var: ,,Hvaða áhrif hefur það á börn að alast 

upp við fátækt?” Fátækt hefur víðtæk áhrif á börn og birtast áhrifin á ýmsum sviðum í lífi 

þeirra. Þau upplifa meiri skort og eru félagslega einangraðri en betur stæðir jafnaldrar þeirra.  

Einnig hefur fátæktin neikvæð áhrif á námsárangur, þátttöku í tómstundum og á félagslíf. Börn 

sýna einkenni vanlíðunar á misjafnan hátt. Sum sýna innhverf einkenni á meðan önnur sýna 

úthverf. Meðal innhverfra einkenna eru þunglyndi, kvíði, pirringur og streita. Úthverf einkenni 

geta meðal annars komið fram í hegðunarerfiðleikum sem lýsa sér til að mynda í reiði, veikari 

hollustu við norm og gildi samfélagsins og ofbeldishegðun. Börn sem búa við langvarandi 

fátækt eru líklegri til þess að sýna innhverf einkenni á meðan börn sem búa við tímabundna 
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fátækt eru líklegri ti lþess að sýna úthverf einkenni. Fátækt í æsku getur einnig haft áhrif þegar 

börnin komast á fullorðinsár. Meiri líkur eru á að þau upplifi sjálf fátækt á fullorðinsárum, 

minni líkur á að þau ljúki háskólanámi, meiri líkur á að þau leiðist út í afbrot, sýni einkenni 

þunglyndis og áfallastreituröskunnar og upplifi skert heilsufar  

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin var: ,,Hvaða þættir eru taldir verndandi gegn 

neikvæðum afleiðingum þess að alast upp við fátækt?″ Rannsóknir hafa sýnt fram á að tilvist 

innri og ytri verndandi þátta sé það sem skilur á milli þeirra sem aðlagist erfiðum aðstæðum á 

jákvæðan hátt og þeirra sem geri það ekki. Dæmi um innri verndandi þætti eru sjálfstraust, 

jákvæðni og hæfileikinn til þess að leysa úr vandamálum. Ytri verndandi þættir eru þættir í 

umhverfi einstaklinga sem veita stuðning og tækifæri og eru tiltækir innan heimilis, í skóla, í 

samfélaginu eða innan ákveðins hóps. 

Seigla er meðal innri verndandi þátta sem sýnt hefur verið fram á að geti dregið úr 

neikvæðum áhrifum streitutengdra þátta líkt og fátækt. Að búa yfir seiglu er eiginleiki sem 

felur í sér að ná að aðlagast erfiðum aðstæðum á jákvæðan hátt. Börn sem hafa þróað með 

sér seiglu eru almennt líklegri til þess að standa sig vel í námi, vera með jákvæða sjálfsmynd 

og eiga auðveldara með sjálfsstjórn. 

Einnig getur örugg tilfinningaleg tengslamyndun barna við foreldra sína dregið úr 

neikvæðum áhrifum fátæktar á börn. Börn sem alast upp við öruggt tengslamynstur hafa betri 

sjálfsmynd, eru í betra tilfinningalegu jafnvægi, sýna meiri seiglu, fumkvæði, félagslega færni 

einbeitingu og líkurnar á einkennum þunglyndis og kvíða minnka. Örugg tengslamyndun 

verður hinsvegar ekki til nema að foreldrar séu læsir á tjáningu barna sinna. Þannig bregðast 

þeir rétt við þörfum barna sinna og börnin læra að þau hafa örugga höfn að leita í þegar 

eitthvað bjátar á.  

Meðal annara niðurstaðna ritgerðinnar er að lítill munur er á fátækt barna innan 

Norðurlandanna. Sænsk börn virðast þó yfirleitt vera í minnstri hættunni á að lenda í fátækt. 

Munurinn á milli landa í Evrópu allri mælist hinsvegar töluverður. Meðal annars var efnis- og 

félagsleg fátækt barna undir átján ára aldri mest 53,2% í Rúmeníu en minnst 3,9% í Svíþjóð.  

Mikilvægt er að félagsráðgjafar helgi sig félagslegu jafnrétti, þeir  gæti eigin viðhorfa, fari 

ekki í manngreinarálit og hafi heildarsýnina ávallt að leiðarljósi. Hvort sem um ræðir fátækt, 

ofbeldi á heimili, vanrækslu eða félagslega erfiðleika er mikilvægt að allir sem komi að 
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málefnum barna geri sér grein fyrir mikilvægi þess að börn fái vernd sökum þess að þau hafa 

takmarkaða möguleika á að krefjast eigin réttinda.  
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