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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða áskoranir og stuðning samfélagsins til seinfærra 

foreldra og barna þeirra. Rannsóknarspurningarnar tvær skoða ofangreinda þætti er 

snúa að seinfærum foreldrum annars vegar og börnum þeirra hins vegar. Skilgreiningar 

á seinfærum foreldrum ber ekki saman eftir nálgun, en í þessari ritgerð er fjallað um 

seinfæra foreldra sem einstaklinga með væga greindarskerðingu. Farið er yfir 

kenningagrunn sem talið er gagnlegt að hafa í huga þegar kemur að málefnum seinfærra 

foreldra.  

Helstu áskoranir samfélagsins þegar kemur að seinfærum foreldrum eru að þær 

upplýsingar sem þurfa að komast til skila séu skýrar og skilmerkilegar. Þroskahamlaðir 

einstaklingar ná ekki í upplýsingar á sama hátt og þeir sem eru með fulla greind og því er 

mikilvægt að setja hlutina þannig fram að allir skilji. 

Stuðningurinn þarf einnig að vera skýr og þarf að veita hann á þann hátt sem hentar 

hverjum einstaklingi sem best.  

Rannsóknir sýna að börn seinfærra foreldra standa verr að vígi en önnur börn. 

Áskoranir samfélagsins eru að greina þörfina á þeim stuðningi sem þarf að veita þessum 

börnum. Stundum nægir að styðja foreldrana í sínu hlutverki en oft á tíðum þarf einnig 

að styðja börnin.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Helgu Sól 

Ólafsdóttur fyrir góðar ráðleggingar og faglega leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Vil ég 

þakka systur minni Þórunni Harðardóttur fyrir dygga aðstoð á lokametrunum. Ég vil 

einnig þakka sambýlismanni mínum Gunnari Páli fyrir ómetanlegan stuðning á 

námstímanum öllum og endalausa þolimæði vegna fjarveru minnar. Síðast en ekki síst 

fær amma mín Dagbjört sérlegar þakkir fyrir að styðja við mig og námið mitt alveg frá 

byrjun minnar skólagöngu. Hún missti aldrei trúna heldur studdi mig alltaf, alla leið. 

 

  



5 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 3 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 5 

1 Inngangur .............................................................................................................. 6 

2 Seinfærir foreldrar ................................................................................................. 8 

3 Kenningar ............................................................................................................ 10 

3.1 Tenglsakenningin ................................................................................................... 10 

3.2 Vistfræðilíkan Belsky .............................................................................................. 13 

3.3 Læknis- og félagsfræðilegu sjónarhornin .............................................................. 14 

4 Barneignarferli seinfærra foreldra: Áskoranir og stuðningur samfélagsins ............. 16 

5 Foreldrahlutverk seinfærra foreldra: áskoranir og stuðningur samfélagsins .......... 21 

6 Börn seinfærra foreldra: áskoranir og stuðningur samfélagsins ............................. 28 

7 Starf félagsráðgjafa .............................................................................................. 30 

8 Lokaorð og umræður ............................................................................................ 33 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 35 

 

  



6 

1 Inngangur 

Þegar hugmyndin af ritgerðinni kviknaði var ég sjálf í barneignarferli. Það, ásamt 

brennandi áhuga á málefnum þeirra sem á einhvern hátt standa höllum fæti í 

samfélaginu, varð til þess að ég ákvað að fjalla um barneignaferli seinfærra foreldra og 

börn þeirra.  

Lagt var upp með tvær rannsóknar spurningar. Sú fyrri er hverjar eru áskoranir og 

stuðningur samfélagsins við seinfæra foreldra. Seinni spurningin snýr að börnum 

seinfærra foreldra. Því er spurt: Hverjar eru áskoranir og stuðningur samfélagsins við 

börn seinfærra foreldra. 

Fræðilegur grunnur að ritgerðinni er settur fram í kaflanum Kenningar. 

Tengslakenning Bowlby og Ainswood ásamt kenningu Belsky um vistfræðilíkanið eru 

teknar fyrir. Einnig er fjallað um læknisfræðilegt og félagslegt sjónarhorn á fötlun. 

Leitast er við að skilgreina seinfæra foreldra í samnefndum kafla. Almenn 

skilgreining er ekki til svo farið verður yfir þær skilgreiningar sem liggja að baki. 

Næsti kafli fjallar um barneignarferli seinfærra foreldra og þær áskoranir sem því 

fylgja. Einnig verður farið yfir hvernig stuðningi við foreldrana er háttað. Þar er fjallað 

um rétt til fjölskyldulífs og rétt kvenna til þess að verða þungaðar. Farið er yfir 

ófrjósemislögin og hvernig þau hafa breyst í tímanna rás. Því næst er farið yfir þann 

stuðning sem foreldrar fá í þessu barneignaferli. Fræðsla er mikilvæg þegar farið er í 

gegnum barneignarferli með seinfærum foreldrum. Fræðslan þarf að vera skýr og miðuð 

að þörfum þess sem hana fær. Samhliða þessu er viðhorf fagaðila á barneignaferlið rætt. 

Það er að misjafnt hvað tekur við hjá fólki þegar barneignarferlinu líkur. Í þessari 

ritgerð verður fjallað um það þegar foreldrahlutverkið tekur við. Þar er farið yfir þá hluti 

sem skipta máli þegar kemur að stuðningi við foreldrahlutverkið. Einnig er fjallað um 

stuðningsleiðir á borð við Skref fyrir skref námskeið og valdeflingu. Hlutverk og verklag 

barnaverndar fylgja vegna þess hve mikilvægt stuðningsúrræði það getur verið. 

Í kaflanum um börn seinfærra foreldra er fjallað um réttindi þeirra. Einnig er fjallað 

um stöðu barna seinfærra forelda síðar í lífinu. 
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Að lokum er komið inn á hvert starf félagsráðgjafans sé í málefnum seinfærra 

foreldra. 

Við gerð ritgerðarinnar var notast við ýmsar ritrýndar fræðigreinar, bæði innlendar 

og erlendar, bækur, rannsóknir, íslensk lög og Samninga sameinuðu þjóðanna. Heimildir 

um úrræði fyrir seinfæra foreldra og heimildir um sjónarhorn barna sem eiga seinfæra 

foreldra eru að skornum skammti og því voru notaðar ýmsar vefsíður og fréttaefni. 
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2 Seinfærir foreldrar 

Ekki er til ein skilgreining á því hvað felst í því að vera foreldri. Ýmsir hafa þó skoðað 

hugtakið og sett fram skilgreiningar um hvað felist í foreldrahlutverkinu. 

Í 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 kemur fram að „foreldrum beri að annast barn sitt og 

sýna því umhyggju og virðingu og gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best 

hentar hag barns og þörfum“. 

Í bókinni Fjölskyldur við aldarhvörf fjallar Sigrún Júlíusdóttir (2001) um 

foreldrahlutverkið. Þar kemur fram að foreldrahlutverkið snúist um að bera ábyrgð. Það 

þarf að skapa barni gott líf og lífið þarf að byggja upp á traustum grunni. Það muni 

nýtast barninu síðar meir. 

Steinberg (2005) fjallar um að einstaklingur teljist gott foreldri ef áherslan sé lögð á 

jákvæða þætti foreldrahlutverksins svo sem samúð, sjálfstrausti, heiðarleika, góðvild, 

sjálfstjórn og fleira í þeim dúr. Í kenningum Steinbergs kemur fram að gott foreldri reyni 

eftir bestu getu og vitund að verja börn sín fyrir allskyns áhættuþáttum svo sem áfengis 

eða vímuefna notkun, átröskunum, kvíða, þunglyndi eða annarskonar hegðun sem ekki 

telst vera jákvæð og uppbyggileg. 

Í verklagi Barnaverndar við meðferð mála seinfærra foreldra kemur fram skilgreining 

á seinfærum foreldrum. Þar er viðmiðið að foreldrar teljist seinfærir séu þeir með 

þroskahömlun og uppfylli greiningarviðmið viðurkenndara aðila eða séu með 

greindarskerðingu sem gæti haft áhrif á foreldrahæfni þeirra (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Á vef Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins kemur fram að þroskahömlun felist í 

frávikum í vitsmunaþroska og aðlögunarfærni. Þroskahömlun er greind eftir 

flokkunarkerfi Alþjóðarheilbrigðisstofnunarinnar sem nefnist ICD 10. Notast er við 

stöðluð greindarpróf og aðlögunarfærni er metin þegar þroskahömlun er mæld. 

Flokkunarkerfið skiptir þroskahömlun í fjögur stig sem miðast við greindavísitölu. Það 

telst djúp þroskahömlun að vera með greindavísitölu undir 20, í alvarlegri þroskahömlun 

er greindarvísitalan á bilinu 20 til 34, miðlungsþroskahömlun er greindarvísitalan 35 til 

49 og væg þroskahömlun sýnir greindarvísitölu frá 50 til 69 (Greiningar- og ráðgjarfastöð 

ríkisins, e.d.-a). 
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Seinfæra foreldra má langflesta skilgreina sem foreldra með væga þroskahömlun. 

Fjölskyldur, þar sem foreldrar eru seinfærir, er stækkandi hópur innan félags- og 

heilbrigðisþjónustunnar. Þó hópurinn eigi ýmislegt sameiginlegt þarf að varast að líta á 

hann sem einsleitan (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjargardóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2009; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2015). 

Hægt er að skipta seinfærum foreldrum í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn hefur að geyma 

þá foreldra sem áður hafa verið inn á stofnun en eru nú í sjálfstæðri búsetu. Annar 

hópurinn samanstendur af foreldrum sem hafa aldrei verið inn á stofnun en hafa samt 

sem áður alltaf notið þjónustu af einhverju tagi. Í þriðja og síðasta hópnum eru foreldrar 

með væga greindarskerðingu. Í þeim hópi eru einstaklingar sem eitt sinn þurftu mikla 

aðstoð, þá aðallega í grunnskóla en hafa síðan fariðmeð nokkuð eðlilegum hætti í 

gegnum lífið. Flestir geta til dæmis unnið á almennum vinnumarkaði án þess að þurfa 

sértæk úrræði. Greindarskerðing þeirra veldur þessum hópi í raun ekki erfiðleikum að 

ráði fyrr en þeir verða foreldrar eða takast á við önnur sértækari verkefni. Við þá 

breytingu þurfa þeir að byrja að þiggja aðstoð með daglegt líf (Lewellyn, McConnell, 

Rannveig Traustadóttir, og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010). 

Seinfærir foreldrar eru víðast hvar ósýnilegir. Samt sem áður fer hópurinn stækkandi 

í heiminum. Hve hlutfallið er stórt er erfitt að segja til um þar sem sameiginleg 

skilgreining á hugtakinu er ekki til (Bloomfield, Kendall og Fortuna, 2010). 

Þó ekki sé hægt að segja nákvæmlega til um hversu stór hópur seinfærra foreldra er 

í heiminum er talið að 1–2% barna séu með þroskahömlun. Lang stærsti hópurinn er 

með væga þroskahömlun. Miðað við þessar tölur væri hægt að segja að 40 til 90 börn í 

hverjum árgangi á Íslandi væru með þroskahömlun á einhverju stigi (Greiningar- og 

ráðgjarfarstöð ríkisins, e.d.-a). 

Nokkuð ljóst er að samfélagið þarf að mæta stækkandi hlutfalli seinfærra foreldra. 

Möguleiki er á að það þurfi að skilgreina betur hópinn. Einnig þyrfti að greina hverjar 

hindranirnar í foreldrahlutverkinu eru og hvað veldur þeim. 
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3 Kenningar 

Ýmsar kenningar fræðimanna geta nýst til þess að skilja hvað getur legið að baki hegðun 

seinfærra foreldra og vandamálum þeirra. Þá gefa þær ákveðnar vísbendingar um leiðir 

sem hægt væri að fara í því augnamiði að aðstoða þau við sitt daglega líf. Í kaflanum að 

neðan skoðum við kenningar sem hafa má til hliðsjónar. 

3.1 Tenglsakenningin 

John Bowlby setti fram fyrstu hugmyndirnar um tengslakenninguna fljótlega eftir hann 

útskrifaðist frá háskólanum í Cambridge. Hugmyndin um tengslakenninguna kom til 

þegar hann var að vinna á heimili fyrir drengi sem höfðu orðið fyrir misnotkun af 

einhverju tagi. Tveir drengjanna á heimilinu áttu það sameiginlegt að hafa upplifað 

trufluð tengsl við móður. Bowlby tók eftir ákveðinni hegðun og tilfinningum sem þeir 

sýndu og vildi hann kanna nánar af hverju þær birtust eins og þær gerðu. Eftir mikla 

rannsóknarvinnu komst Bowlby að þeirri niðurstöðu að mikil truflun á sambandi móður 

og barns geti verið ákveðin forspá um einhverskonar geðræn vandamál síðar á ævinni. 

Með rannsóknum sínum sá Bowlby að samband barns við móður sína væri nauðsynlegt 

fyrir almenna virkni seinna í lífinu. Síðar meir kom í ljós að samband móður og barns, 

sem áður var einungis talið hafa áhrif síðar í lífinu, hafði áhrif á hegðun og líðan barnsins 

strax frá upphafi (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Tengsl voru frumþörf. Mæður hafa ákveðið forskot umfram aðra að tengjast barni 

sínu. Í flestum tilfellum gengur hún með það og hugsar alfarið um það til að byrja með. 

Til þess að ná fram góðum tengslum þarf að gefa sig að barninu og stilla sínar eigin þarfir 

eftir þörfum barnsins. Væru tengsl rofin á einhvern hátt og vonbrigði og mótlæti gerðu 

vart við sig þá yrði svarið við því árásargirni hjá barninu. Barn þyrfti að sætta sig við það 

að móðirin væri ekki fullkomin og það ætti hana ekki eitt heldur þyrfti að deila með 

öðrum. Síðar meir þyrfti það að sleppa alveg af henni takinu. Þegar takinu væri sleppt 

yrði aðskilnaður og missir. Tengslahegðun snýst um nálægð við mikilvæga manneskju í 

lífi hvers barns. Þegar aðskilnaður hjá barni við mikilvægan aðila verður lætur barnið 

ójafnvægi sitt í ljós með gráti eða annarskonar kvörtunum. Njóti barnið á ný nálægðar 

við viðkomandi aðila hættir það að gráta og róast. Allt snýst þetta um að barnið finni 
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örugga höfn. Ef barni er sýnd takmörkuð umhyggja getur það orðið til þess að það 

upplifi óöryggi og leiðist út í andfélagslega hegðun síðar á lífsleiðinni. Þegar barnið 

finnur öryggið sitt getur það farið að skoða í kringum sig og kanna heiminn eftir eigin 

leiðum (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Bowbly (1969) fjallaði einnig um svokallað innra líkan. Samkvæmt því líkani búa 

börn til ákveðna mynd innra með sér. Myndin er byggð upp út frá nánum samskiptum. 

Þannig dregur barnið ályktanir um hvað það sjálft er fært um. Myndin er síðan yfirfærð á 

annað fólk. Þegar börn upplifa örugg tengsl er myndin byggð upp út frá áreiðanlegu og 

umhyggjusömu fólki sem er oft á tíðum foreldrar þess. Barnið upplifir sjálft sig á góðan 

hátt. Ef þessu er öfugt farið og barnið geldur varhug við öðru fólki má leiða að því líkum 

að barninu finnist það sjálft vera áhrifalítið og í raun ómerkilegt. Slík mynd verður til 

innra með barninu vegna óöruggra tengslamynstra. Börnin setja þessa myndir ekki upp 

með meðvituðum hætti Börn setja ekki þessar myndir upp með meðvituðum hætti. Þær 

myndir sem eru myndaðar fyrstu ár lífsins eru taldar vera sérstaklega stöðugar. Fyrstu 

tengsl eru því afar áhrifamikil. Þessi tengsl myndast þegar barnið er ósjálfbjarga og 

heilinn er að mótast. Samskipti við foreldra eru gjarnan áralöng og því viðhelst sú mynd 

af tengslum sem myndast á fyrstu æviárum barnsins (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Barn hefur ríka þörf fyrir að vera hjá foreldri eða foreldrum sínum og að mati 

Bowlby og mikilvægt er að gera ekki lítið úr þeim samskiptum. Hann telur það skipta 

miklu máli að fólk, hvort sem er fullorðnir eða börn, tjái tilfinningar sínar til þess að hafa 

andlegu heilsuna í lagi (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Í rannsóknum Bowlby (1969) kemur fram að fagþjálfun er afar mikilvægur þáttur 

fyrir þá sem voru að hugsa um börn annarra. Mikilvægt er hafa skýra sýn á þarfir þeirra 

barna sem eru aðskilin frá foreldrum sínum, jafnvel þó ekki sé nema í skamma stund í 

einu. Það þarf að sýna skilning á söknuði sem á sér stað. Auk þess þarf að veita börnum 

rými til að tjá sig um foreldra sína á jákvæðan hátt, jafnvel upphefja þá sama hvað hefur 

á gengið og hversu illa foreldrarnir kunna að hafa komið fram. Barnið þarf að hafa rétt á 

því að mótmæla því að vera aðskilið frá foreldrum sínum. Eins og fram hefur komið geta 

mótmælin falist í því að barnið grætur hástöfum, öskrar, bítur eða meiðir. Þetta telur 

Bowlby vera eðlileg viðbrögð og tilgangurinn með þeim er að endurheimta þau tengsl 

sem áður hafa myndast. Mikilvægt er að hjálpa barninu með tilfinningar sínar. Það þarf 
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að aðstoða barnið við að vinna úr þeim tilfinningum sem það kann að hafa, svo sem 

togstreitu eða sársauka. Ef ekkert er aðhafst í að aðstoða barnið eru mun meiri líkur á að 

það leiðist út í andfélagslega hegðun, glími við geðræna erfiðleika og einangri sig. Börn 

þurfa að finna fyrir því að umönnunaraðili þeirra sé til staðar og ávallt tilbúinn til þess að 

mæta öryggisþörf. Þá verður til innra öryggi sem þarf að vera til staðar til þess að barn 

geti myndað eðlileg tilfinningatengsl (Bowlby, 1969, Sæunn Kjartansdóttir e.d.). 

Tengslakenning Bowlby er enn þann dag í dag notuð til þess að fara eftir í hinum 

ýmsu málum. Ákveðnir hnökrar eru á kenningu Bowlby eins og flestum kenningum. 

Helst mætti setja út á að hann gerði lítið sem ekkert ráð fyrir áhrifum umhverfisins á 

þroska barna (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Mary Ainswood er ein þeirra sem unnið hafa með kenningu Bowlby þróað hana 

áfram. Ainswood fjallar um nokkrar mismunandi tegundir tengsla og byggir á 

rannsóknum á samskiptum móður og barns (Beckett og Taylor, 2010). 

Þegar barn kýs sinn helsta umönnunaraðila, sem það óskar sér fram yfir aðra, 

nefnist það örugg tengsl (e. secure). Barnið kýs að vera hjá umönnunaraðila sínum því 

hann veitir því athygli og sinnir þörfum þess. Barnið getur ávallt treyst á að þessi aðili sé 

til staðar og sinni þeim þörfum sem sinna þarf. Ef umönnunaraðilinn fer frá barninu 

getur barnið orðið aðeins óöruggt en róast fljótlega eftir að aðilinn kemur aftur og sýnir 

hlýju og veitir nálægð (Beckett og Taylor, 2010). 

Þó tengsl milli umönnunaraðila og barns séu sterk þurfa þau ekki endilega að vera 

örugg. Þá vill barnið alls ekki aðskilnað og líður virkilega illa þegar umönnunaraðilinn fer. 

Einnig er erfitt að róa barnið þegar aðilinn kemur til baka. Í tengslum af þessari gerð 

setur barnið þarfir umönnunaraðila síns framar sínum eigin þörfum. Þegar barn upplifir 

óörugg tengsl sækir það ekki í líkamleg tengsl og gerir ekki upp á milli fólks. Því er í raun 

sama hvar það er og spáir ekki mikið í því hvort þeirra aðal umönnunar aðili sé nálægur. 

Þörfum barnsins hefur líklega verið illa sinnt og því gerir barnið lítið úr sínum eigin 

þörfum svo það finni ekki fyrir höfnun. 

Í einhverjum tilfellum verður til svokallað tengslaleysi. Þá hefur barnið ekki myndað 

neins konar tengsl. Þetta getur orðið þegar umönnunar aðili er ekki til staðar 

tilfinningalega til dæmis vegna alvarlegra veikinda eins og geðsjúkdóms. Þessi tengsl 

geta einnig myndast hjá börnum sem alast upp á einhverskonar stofnun og fá einungis 
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líkamlegum þörfum sínum fullnægt. Tengslaleysi getur haft víðtæk áhrif seinna meir í 

lífinu. Einstaklingur sem upplifað hefur tengslaleysi í æsku gæti átt erfitt með að mynda 

tengsl það sem eftir er. Einnig getur þetta valdið misþroska og fleiri erfiðleikum (Beckett 

og Taylor, 2010). 

Þessi aðferð Tengslakenningarnar eru góðar og gildar enn þann dag í dag og eru 

iðurlega notaðar sem mælitæki í rannsóknum. Kenninguna má vel nota við að skoða 

foreldrahæfni hjá seinfærum foreldrum. Með henni er hægt að sjá hversu vel foreldrar 

ná að skilja tjáningu hjá barninu sínu. Einnig er að sjá hversu vel þeir ná að svara þessari 

tjáningu. Kenning Aintworth leggur ekki sömu áherslu á nálægð og hlýju frá 

umönnunaraðilum og kenning Bowlby. Lykilatriðið telur hún vera næmni móður á þarfir 

barnsins (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Sé miðað við rannsóknir Bowbly og Ainswood liggur ljóst fyrir að tengsl barna við 

umönnunar aðila skipta lhöfuðmáli þegar litið er á hvernig tengsl það muni ná að mynda 

í framtíðinni. Einnig hefur komið fram að tengsl skipta ekki einungis máli upp á 

tengslamyndun í framtíðinni heldur einnig framvindu líðanar og almenns þroska. Í verstu 

tilfellum tengslarofs eða tengslaleysis getur jafnvel orðið einhverskonar misþroski eða 

alvarleg hegðunarbrenglun. 

3.2 Vistfræðilíkan Belsky 

Belsky (1980) setti upp líkan sem kallað hefur verið Vistfræðilíkan Belsky. Með líkaninu 

sýnir hann fram á hvernig allskyns þættir í umhverfinu geta haft áhrif á það hvernig einn 

einstaklingur kemur fram við annan. Til dæmis foreldri við barn sitt. Vistfræðilíkaninu 

má beita til þess að sjá hvaða þættir það eru sem auka hættuna á vanrækslu. Einnig má 

nota það til þess að sjá hvaða þætti þarf að laga til þess að stöðva vanrækslu eða jafnvel 

koma í veg fyrir hana. Það er hægt að gera með því að líta til þess hvort það sé eitthvað í 

samfélaginu, menninguni eða fjölskyldunni sjálfri sem hægt sé að bæta (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). 

Með líkani Belsky er hægt að spá fyrir um ofbeldi og vanrækslu gegn börnum. 

Líkanið byggir á fjórum sviðum. Á hverju sviði eru ákveðnir áhættuþættir sem auka líkur 

á misbresti í uppeldi, en einnig verndandi þættir sem minnka líkurnar á slíku. Hægt er að 

hugsa líkanið sem marga hringi sem raðast hver um annan. Í innsta hringnum væru 

einstaklingsþættir. Þeir þættir tengjast móður, föður og barni. Næsti hringur utan um 
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einstaklingsþættina inniheldur fjölskylduþætti. Þeir þættir tengjast fjölskyldunni allri. 

Þriðji hringurinn inniheldur félagslega þætti og sá fjórði menningarlega þætti. Þegar 

áhættuþættirnir eru fleiri en verndandi þættirnir eru auknar líkur á misbresti í uppeldi 

(Freydís J. Freysteinsdóttir, 2004). 

Til að setja líkanið í betra samhengi er hægt að setja upp dæmi. Seinfær, einhleyp 

kona eignast barn án þess að vera í sambandi með föður barnsins. Hún hefur ekki 

menntun en hefur verið með góða og fasta vinnu í áraraðir. Þarna eru áhættuþættirnir 

þeir að hún er einhleyp, seinfær, ekki í sambandi og er ómenntuð. Verndandi þátturinn 

er þó að hún hefur góða fasta atvinnu. Áhættuþættirnir eru fleiri en verndandi þættirnir 

og því eru meiri líkur á að barn hennar verði fyrir einhverskonar misbrest í uppeldi. 

3.3 Læknis- og félagsfræðilegu sjónarhornin 

Þegar litið er á fólk með þroskahömlun með gleraugum læknisfræðilegs sjónarmiðs er 

athyglinni beint að skerðingunni sjálfri. Litið er á fötlun sem galla eða afbrigðileiki og 

umhverfið er ekki talið veigamikill þáttur í því samhengi (Snæfríður Þóra Egilsson og 

Guðrún Pálmadóttir, 2006). 

Læknisfræðilega sjónarhornið lítur í raun bara á þætti sem skerða á beinan hátt 

líkamlega getu. Litið er fram hjá þáttum eins og tilfinningum og upplifunum einstaklings. 

Aftur á móti setur félagslega sjónarhornið einstaklinginn í víðara samhengi (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Félagslega sjónarhornið leggur áherslu á að það sé umhverfið sem skipti máli og er 

að því leyti í andstöðu við læknisfræðilega sjónarhornið. Félagsleg sjónarhorn eru 

nokkur en eiga það sameiginlegt að öll gagnrýna þau það læknisfræðilega. Stimplun er 

stór þáttur í læknisfræðilega sjónarhorninu en félagslegt sjónarhorn vill að stimplun 

hverfi með öllu. Út frá félagslega sjónarhorninu er litið svo á að allt sé eðlilegt. Talið er 

að mismunandi útlit eða hegðun fólks eigi ekki að vera vandamál, heldur eðlilegur hluti 

sem samfélagið og umhverfið sjálft þarf að aðlaga sig að (Dóra. S. Bjarnason, 2001). 

Helsta gagnrýnin á félagslega sjónarhornið er að of mikil áhersla er talin lögð á 

félagslegar hindranir og horft er framhjá skerðingunni sem einstaklingarnir búa yfir. 

Einnig hefur verið talið að sjónarhornið passi ekki inn í allstaðar þar sem talað er um 
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fatlað fólk, sérstaklega þegar verið að fjalla um þroskaskerta og geðfatlaða 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Hægt er að nota félagslega sjónarmiðið þegar horft er á seinfæra foreldra. 

Samkvæmt því á umhverfið að aðlagast einstaklingnum en ekki öfugt og getur það því 

hentað vel þegar skoðað er hvernig stuðningur hentar best fyrir hópinn og um leið sést 

hverjar helstu áskoranir samfélagsins eru þegar kemur að því að veita stuðninginn. Sem 

dæmi má taka seinfæra móður sem þarf aðstoð við að sinna barni sínu vegna sinnar 

skerðingar. Hún ber lítið skynbragð á það hvers barnið þarfnast og fær stuðning úr 

umhverfinu til þess að ná að setja fingurinn á hvað barnið er að biðja um. Þó svo að 

sjónarmiðið henti þegar verið er að hugsa um stuðning fyrir móðurina má rökræða um 

hvort stuðningurinn henti öllum aðilum þessa máls. 
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4 Barneignarferli seinfærra foreldra: Áskoranir og stuðningur 
samfélagsins 

Í 23. grein Samnings um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að mismunun gagnvart 

hjónabandi, fjölskyldu, samböndum og foreldrahlutverkum sé með öllu óheimil. Þau 

aðildarríki sem hafa samninginn staðfestan þurfa að gera viðeigandi ráðstafanir til þess 

að tryggja fólki jafnan rétt þegar að þessu kemur. Þar kemur fram að fatlað fólk, með 

tilliti til aldurs, á að hafa rétt til þess að ákveða hvenær og hvort þau vilja eignast börn 

og einnig hversu mörg og með hvað löngu millibili. Í samningnum segir einnig að svo 

framarlega sem allir eru samþykkir skuli tryggja rétt fólks til þess að stofna fjölskyldu og 

ganga í hjónaband (Sameinuðuþjóðirnar, e.d.). Þess ber þó að geta að þegar um 

barneignir er að ræða hefur konan ávallt loka ákvörðunar réttinn. Samkvæmt 4. gr. laga 

um þungunarrof nr. 43/2019 á kona rétt á því að fá þungun sína rofna fram að 22. viku 

meðgöngu. 

Í flestum gögnum um fólk með þroskahömlun og fatlað fólk almennt fer mikið fyrir 

umræðu um sjálfræði. Það eru ákveðin mannréttindi að fá að vera sjálfráða. Þegar 

fjallað eru sjálfræði eru talin upp þrjú grunn atriði. Fyrsta er að einstaklingur hafi frelsi til 

þess að ráða yfir eigin lífi. Annað er að þegar kemur að ákvarðanatöku er nauðsynlegt að 

fólk þekki alla valkosti til þess að geta vegið og metið þá og tekið ákvörðun út frá því. 

Það verður að aðstoða fólk við að lista upp þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til 

þess að geta tekið ákvörðun (Vilhjálmur Árnason, 2004). Þetta verður að gera 

samkvæmt getu og skilnings hvers og eins. Guðrún V. Stefánsdóttir (2011) gerði 

rannsókn sem fólst í því að kanna hver reynsla og upplifun kvenna með þroskahömlun 

væri af ófrjósemisaðgerðum og hvaða áhrif þessi reynsla hefði á sjálfræði kvennana og 

kynverund þeirra. Fram kom að ein af konunum sem talað var við samþykkti sjálf 

ófrjósemisaðgerð. Greinilegt var að hún skildi ekki hvað bjó að baki. Hún vissi ekki að 

ófrjósemisaðgerð þýddi það að hún gæti aldrei eignast börn. Þriðja atriðið í sjálfræði 

snýr að því að fá óskum sínum og vilja framgengt. Vilhjálmur Árnason (2004) bendir á að 

það sé mikilvægt í ákvarðana töku að geta farið eftir sínu eigin gildismati. 

Í gömlum íslenskum lögum voru ófrjósemisaðgerðir á þroskaheftu fólki leyfilegar. 

Með þeim var verið að koma í veg fyrir að fólk ætti börn sem myndu vera þroskaheft 
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eða fötluð á einhvern hátt. Var þetta kallað að bera kynfylgju. Ófrjósemisaðgerðirnar 

voru einnig gerðar ef viðkomandi var talin óhæfur til þess að hugsa um barn sitt, fæða 

það og klæða (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001). 

Í lögum um ófrjósemisaðgerðir nr. 35/2019 kemur fram í 3. gr. að 

ófrjósemisaðgerðir séu leyfðar ef einstkalingurinn sem um þær biður er orðin 18 ára. Ef 

ófrjósemisaðgerðir eru gerðar fyrir 18 ára aldur er það ávallt vegna þess að frjósemi 

viðkomandi myndi hafa alvarleg áhrif á líf eða heilsu einstaklings. Í því samhengi er 

áhugavert að sjá að lögin fjalla einungis um þann sem verður foreldri en ekki barnið 

sjálf. 

Á vef Landlæknisembættis (e.d) er hægt að finna klínískar leiðbeiningar um 

meðgönguvernd heilbrigðra kvenna. Leiðbeiningar þessar eru ætlaðar ljósmæðrum, 

læknum og konum sem ganga með barn. Í þessum leiðbeiningum kemur fram að 

mikilvægt sé að hver kona geti tekið upplýsta ákvörðun um þá þjónustu sem henni 

stendur til boða á meðgöngunni. Einnig kemur það fram að það sé á ábyrgð 

heilbrigðisstarfsmanna að veita viðeigandi upplýsingar á skýran og óhlutdrægan hátt. 

Þegar lesið er lengra kemur fram að konur sem eiga við ýmis vandamál að stríða hvort 

sem þau eru félagsleg, andleg eða líkamleg, gætu þurft á aukinni þjónustu að halda, sem 

er umfram það sem kemur fram í leiðbeiningunum. 

Í bókinni Umdeildar fjölskyldur eftir Rannveigu Traustadóttur og Hönnu Björgu 

Sigurjónsdóttur (1998) er fjallað um það að seinfærir foreldrar fá ekki mikinn 

undirbúning fyrir foreldrahlutverkið, stundum engan. Ástæðan fyrir því að 

undirbúningurinn er lítill sem enginn er sú að ekki er gert ráð fyrir því að kona sem er 

seinfær verði ófrísk. Einnig er fræðsla um kynlíf, barneignir og getnaðarvarnir lítil og 

jafnvel engin, samkvæmt því sem kemur fram í bókinni. Því er talið að ófatlaðir komi 

oftar betur undirbúnir inn í það hlutverk sem fylgir því að vera foreldrar. Það er vegna 

þess að þeir fá þá fræðslu sem þarf og fólk gerir sjálfkarfa ráð fyrir því að þetta fólk muni 

verða foreldrar. 

María Jónsdóttir (2010) fjallar um þetta í rannsókn sinni Kynverund fólks með 

þroskahömlun. Þar er markmiðið að fá mynd af þeirri kynfræðslu sem er í boði hér á 

landi fyrir fólk með þroskahamlanir. Þetta var eigindleg rannsókn þar sem upplifun og 

reynsla af því hvernig staðið sé að kynfræðslu var skoðuð hjá ungu fólki með 
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þroskahömlun, kennurum og mæðrum þroskahamlaðra einstaklinga. María beindi 

sjónum sínum annars vegar að reynslu mæðranna þegar kom að stuðningi og ráðgjöf er 

varðaði kynþroska og kynhegðun barna þeirra og hins vegar að því hvernig væri verið að 

sinna kynfræðslu fyrir þroskaskerta einstaklinga innan skólaumhverfinsins. Fram kemur 

að mæðurnar sem rætt var við og áttu bæði fötluð og ófötluð börn, sögðust hafa minni 

áhyggjur af ófötluðum börnum sínum heldur en fötluðum þegar þau gegnu í gegnum 

kynþroskann. Mæðurnar voru samróma um að ófötluð börn þeirra lærðu í gegnum 

félaga, sjónvarp, lestur og fleira á meðan fötluð börn þeirra gerðu það ekki. Fram kom 

að mæðurnar þurfti sjálfar að fræða fötluð börn sín um kynþroskann og það sem honum 

fylgdi og þótti sumum þeirra það erfitt. Einnig töluðu þær um að það þyrfti að kenna 

fötluðum börnum sínum allt aðra hluti en þeim ófötluðu eins og mörk um sjálfa sig og 

aðra. Helstu niðurstöður Maríu voru að huga þyrfti betur að kynfræðslu fyrir 

þroskahamlaða einstaklinga og fjölskyldur þeirra. 

Rannsóknum ber saman um það að stuðningur við seinfæra foreldra þarf að hefjast 

snemma. Helst á meðgöngu. Stuðningurinn þarf að taka mið af þeim einstaklingum sem 

um ræðir hverju sinni og vera sveigjanlegur til að nýtast sem best. Fram kemur einnig að 

ákjósanlegt sé að veita stuðning á þann hátt að styrkleikar einstaklinganna séu notaðir 

sem og styrkleikar þeirra nærumhverfis. Tónar þetta vel við hugmyndina um valdeflingu. 

Mikilvægt er að sú fræðsla sem í boði er fyrir þennan hóp sé aðgengileg og skýr. 

Hefðbundin foreldrafræðsla hentar þessum hópi afar illa þar sem mál-og 

lesskilningur hans er oft með lakara móti. Einfaldar kennslu aðferðir sem eru sniðnar að 

hverjum og einum hafa reynst best í foreldrastuðningi seinfærra foreldra (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2015). 

Rannsakað hefur verið hvernig stuðning seinfærir foreldrar kjósa helst að fá. Fram 

kemur að þeim finnst mikilvægt að stuðningurinn berist frá fólki sem sýni þeim 

umhyggju. Einnig vilja þeir aðstoð og leiðbeiningar um hvernig skal aga börnin. Fram 

kemur að sérstaklega sé óskað eftir stuðningi við að skilja og fylla út allskyns eyðublöð 

og gögn sem koma til bæði á meðgöngu og á æviskeiði barnsins. Sérsaklega var fjallað 

um það að mæður skyldu ekki þau eyðublöð sem þær fengu í mæðraskoðun, þar sem 

þær áttu að fylla út allskyns upplýsingar um heilsufar sitt og fleira (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001). 
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Berit Hörglund gerði rannsókn árið 2012 á meðgöngu og fæðingum hjá sænskum 

konum með vitsmunalega skerðingu. Í rannsókninni voru tveir hópar bornir saman. 

Annar hópurinn samanstóð af konum með vitsmunalega skerðingu og voru í 

barneignaferli. Í hinum hópnum voru konur sem ekki voru með vitsmunalega skerðingu 

af neinu tagi en voru einnig í barneignaferli. Hópur ljósmæðra var líka tekinn fyrir og 

viðhorf þeirra gagnvart barneignaferli kvenna með vitsmunaskerðingu voru skoðuð. 

Fram kom að konurnar í fyrri hópnum voru líklegri heldur en hinar til þess að vera í 

ofþyngd, reykja og vera einhleypar. Þær konur sem reyktu áttu erfitt með að hætta og í 

nokkrum tilfellum gerðu það bara alls ekki. Ástæðan fyrir því var rakin til þess að þær 

skildu ekki eða fengu ekki nægilegar upplýsingar um hvað reykingarnar geta gert fóstri 

og ungbörnum. Ef þær fengu einhverskonar upplýsingar um það þá voru þær ekki nógu 

skýrar. 

Þegar skoðað var hvort einhverskonar leiðbeiningar eða verklag væri til þegar 

kemur að fæðingum hjá konum sem teljast seinfærar var lítið að finna. Góður 

stuðningur og skýr fræðsla er samkvæmt rannsóknum það sem þarf að vera til staðar. 

Það kom þó í ljós í rannsókn Höglund að konur með vitsmunalega skerðingu væru 

ólíklegri til þess að nota verkjastillandi í fæðingunni, hvort sem það var lyf eða 

verkjastillandi gas. Það mátti rekja til þekkingaleysis. Þær vissu ekki að verkjastilling 

stæði til boða (Höglund, 2012). 

Leiða má líkum að því að fræðslan sem konurnar fengu um fæðinguna sjálfa hafi 

ekki verið nógu skýr. Það er, að hún hafi ekki verið þannig framsett að þær skildu hvað 

um ræddi. 

Í sömu rannsókn kom fram að fagfólk væri ekki allt meðvitað um það hvernig ætti 

að takast á við þær aðstæður sem geta skapast á meðgöngu og í fæðingu þegar um 

ræðir konur með vitsmunalegar skerðingar. Þetta endurspeglaðist síðan hjá konunum 

sjálfum sem töldu spítalaumhverfið ekki alltaf vera styðjandi. Þær upplifðu sig einnig 

óöruggar og fannst umhverfið jafnvel ógnvekjandi. Vegna þessa upplifðu þær mikla 

streitu. Sú streita snýst líka um að þær héldu að börnin þeirra yrðu tekin af þeim. Sumar 

áttu nú þegar börn sem höfðu verið tekin og vildu þær ekki upplifa það að missa annað 

barn. Það kom líka í ljós að þær veigruðu sér við að segja umönnunaraðilum, svo sem 

ljósmæðrum, frá félaglegri stöðu sinni Þær kusu að trúa ljósmæðrunum ekki fyrir stöðu 
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sinni þar sem þær voru hræddar við að missa forræðið yfir ófæddu barni sínu. Það sýndi 

sig líka að það kom fyrir að þær skildu ekki afhverju þær máttu ekki hafa börnin sín 

(Höglund 2012). 

Eins og fyrr segir voru ljósmæður líka skoðaðar í þessari rannsókn. Langflestar 

ljósmæður, eða rúmlega 97 prósent af þeim sem talað var við sögðu að það væri 

öðruvísi að hugsa um (fylgja á meðgöngu og fæðingu) konum með vitsmunalega 

skerðingu heldur en þeim sem ekki höfðu hana. Helmingur ljósmæðranna hafði ekki 

fengið sérstaka þjálfun til þess að taka á móti og sinna konum með skerðingu. Tæplega 

70 prósent ljósmæðranna sögðu að konur með vitsmunalega skerðingu gætu ekki sinnt 

móður hlutverkinu á fullnægjandi hátt. Einni af hverjum þremur fannst að konur með 

skerðingu ættu ekki að eignast börn yfir höfuð. Mikilum meirihluta ljósmæðranna fannst 

samt sem áður að þær konur með skerðingu sem áttu börn ættu að hafa börnin hjá sér 

og fá stuðning frá samfélaginu til þess að standa sig í hlutverkinu. 19 prósent vildu að 

börnin færu strax í fóstur (Höglund, 2012). 

Samkvæmt rannsóknum eiga konur með vitsmunlega skerðingu frekar á hættu að 

fæða andvana börn eða börn sem láta lífið á fyrstu dögum eftir fæðingu. Þetta getur 

tengst lífstílstengdum sjúkdómum og sem einnig er hægt að rekja til skerðingar þeirra. 

Því er mikilvægt að horfa á konur með vitsmunalega skerðingu sem viðkvæman 

áhættuhóp sem þarf sérstakt utanum hald allt frá getnaði og áfram (Höglund, 2012). 
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5 Foreldrahlutverk seinfærra foreldra: áskoranir og stuðningur 
samfélagsins 

Þegar börn fæðast fylgja þeim ekki nákvæmar leiðbeiningar eða einhverskonar 

upplýsingar um hver sé til ætlast af foreldrum. Það hefur sýnt sig að almennt vilja 

foreldrar það besta fyrir börnin sín, þau vilja þeim heilbrigði og velferð út lífið. Þau vilja 

að þau séu örugg og líði vel. Þrátt fyrir þennan vilja vita ekki allir hvernig best sé að ná 

settum markmiðum sem tengjast uppeldinu. Nauðsynlegt er að einstaklingur sem 

verður foreldri viti og þekki mikilvægi hlutverksins. Að vera foreldri er hlutverk sem varir 

ævilangt (Smith, 2010). 

Flestum foreldrum, hvort sem þeir eru seinfærir eða ekki, er umhugað um velferð 

barna sinna og vilja að þeim líði vel. Seinfærir foreldrar geta staðið mjög vel undir 

foreldra hlutverkinu en eins og aðrir foreldrar eru þeir misjafnlega í stakk búnir til þess 

að takast á við hlutverkið. Allskyns þættir spila inn í hvernig einstaklingar eru undir það 

búnir að takast á við foreldrahlutverkið. Til dæmis skiptir máli hvernig uppeldi þeir sjálfir 

hafa fengið og hversu vel þeir þekkja til í umönnun barna. Þeir hafa ekki endilega 

umgengist mikið af börnum. Getur það verið vegna þess að þeim er ekki treyst fyrir að 

gæta yngri systkina eins og tíðkast í mörgum fjölskyldum. Einnig skipta persónueinkenni 

máli (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001). 

Almennt tekst fólk á við hlutina á misjafnan hátt. Það að einstaklingur sé 

greindarskertur þarf ekki að segja til um hvernig nákvæmlega hann tekst á við þær 

aðstæður sem hann er í. Sem dæmi má nefna þær aðstæður sem skapast í 

foreldrahlutverkinu. Greindarskerðingin getur haft áhrif á hvernig einstaklingur bregst 

við í þeim aðstæðum, en þarf ekki endilega að gera það. Eins og fram kom þá tekst fólk 

við misjafna hluti á misjafnan máta (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2001). 

Ef litið er einungis til þess að foreldri sé með einhverskonar þroskahömlun er það 

ekki samasem merki um það að þetta foreldri sé óhæft. Það er samt sem áður 

áhættuþáttur sem þarf að taka tillit til (Landlæknisembættið, e.d.). 
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Bókin Ósýnilegar fjölskyldur er afrakstur margra ára rannsóknarvinnu þeirra Hönnu 

Bjargar Sigurjónsdóttur og Rannveigar Traustadóttur (2001) um seinfærara mæður. Þar 

taka þær saman nokkra punkta sem taldir eru skipta máli til þess að seinfærum 

einstaklingum gangi vel með foreldrahlutverkið. Talið er að það skipti máli að 

greindarvísitalan sé hærri en 50–60. Einnig er talið betra að foreldrar séu giftir í sambúð 

og eigi fá börn. Ef seinfærir foreldrar þiggja þann stuðning sem stendur þeim til boða er 

talið að þeim gangi betur í uppeldishlutverkinu. Ef stuðningurinn á að nýtast eins vel og 

best verður á kosið þarf hann að koma frá félagslega kerfinu og nánasta umhverfi, til 

dæmis fjölskyldunni. Fræðimenn hafa fjallað um að samvinna þessara tveggja þátta 

skipti lykilmáli. 

Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að þau 

aðildarríki sem skuldbinda sig samningnum eigi að tryggja að fatlað fólk haldi sínum 

mannréttindum án mismununar vegna þeirra fatlana. Það á líka við um að veita aðstoð 

þegar kemur að uppeldi barna. Geti foreldrarnir ekki axlað þá ábyrgð sem fylgir því að 

eiga barn ættu fagaðilar að stíga inn í aðstæður með viðeigandi hjálp. Aðstoðin á að 

tryggja velferð fjölskyldunnar en getur reynst flókið í framkvæmd. Það á að vernda bæði 

fjölskyldueininguna og einstaklingana sem getur reynst erfitt þegar til dæmis þarf að 

vernda einstaklinga frá fjölskyldu sinni (Ástíður Stefánsdóttir, 2011). 

Á Íslandi er ekki mikil þekking eða reynsla sem snýr að því að hjálpa seinfærum 

foreldrum. Viljinn er fyrir hendi og þekkingin heldur áfram að aukast (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2015). 

Heilsuvernd barna á Íslandi hefur verið skipulögð allt frá fæðingu til loka 

grunnskólagöngu. Markmiðið með henni er að fylgjast með heilsu barna svo þau dafni 

og þroskist á besta hugsanlega hátt. Þessari heilsuvernd hefur verið skipt í ung- og 

smábarnavernd og skólaheilsugæslu. Ung- og smábarnaverndin er þó alltaf valkvæð en 

hana kjósa lang flestir foreldrar. Partur af ung- og smábarnaverndinni eru heimavitjanir. 

Um þessar vitjanir sjá hjúkrunarfræðingar sem studdir eru af læknum og öðrum 

fagaðilum þar sem það á við. Kostir heimavitjana eru margir þar á meðal fá fagaðilar 

betri innsýn í líf barns og foreldra. Svo sem félagslegar aðstæður. Þetta býður upp á 

mjög náið samstarf með foreldrum. Minnt er á það í leiðbeiningum að mörgum 

foreldrum finnist slíkar heimsóknir afar óþægilegar eða ógnandi. Því skiptir lykilmáli að 
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sýna virðingu og nærgætni svo samstarfið geti verið sem best (Embætti landlæknis, 

2013). 

Eins og fram hefur komið eru seinfærir foreldara hópur með mismunandi þarfir, eins 

og aðrir foreldar. Rannsóknum ber þó saman um það að þrátt fyrir að þessi hópur þurfi 

mismikla aðstoð er alltaf best að byrja stuðning og fræðslu snemma. Stuðningurinn þarf 

að taka mið að aðstæðum hverju sinni og vera sveigjanlegur. Það þarf að vera vakandi 

fyrir því hvernig stuðningurinn á að fara fram. Þarfir, bæði hjá foreldrum og börnum 

breytast og mikilvægt er að stuðningurinn breytist í takt við það (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2015). 

Ýmsar stuðningsleiðir eru í boði fyrir nýbakaða foreldra sem þurfa mikinn stuðning 

og nákvæma fræðslu. Unnið er að því að íslenska og staðfæra efni sem nýtist í 

foreldrafræðslu fyrir seinfæra foreldra. Til dæmis er verið að heimfæra námskeið sem 

kallast skref fyrir skref foreldranámskeið (e. step-by-step parenting program) og aðlaga 

það íslenskum aðstæðum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2015). 

Skref fyrir skref námskeiðið er fyrir foreldra með börn sem eru í meiri hættu en 

önnur börn að verða fyrir vanrækslu vegna hæfni foreldra þeirra, til dæmis seinfærra 

foreldra. Námskeiðið miðar við kennslu fyrir foreldra sem eiga börn á aldrinum núll til 

þriggja ára. Námskeiðið tekur á því efni sem nauðsynlegt er að kunna skil á sem foreldri. 

Efnið er sett fram í litlum skrefum og á skýran og skilmerkilegan hátt. Kennslan fer fram 

meðal annars sem sýnikennsla og með hlutverka leikjum. Það sem er meðal annars tekið 

fyrir er hvernig eigi að skipta um bleyju, hvernig öryggi barns er best háttað, þroski 

barna, næring, svefn og hreinlæti ásamt því að fara yfir hvernig foreldrarnir geta sýnt 

fyrirmyndarhegðun fyrir barn sitt. Markmið námskeiðsins er að greina á hlutlægan hátt 

hvar hindranirnar eru og finna þannig út hvernig best sé að styðja hverja og eina 

fjölskyldu. Fjölskyldunni er síðan hjálpað við að skipuleggja þann stuðning sem talinn er 

vera ákjósanlegur til þess að mæta þörfum og öryggi barnsins. Einnig er verið að kenna 

foreldrunum að yfirfæra það sem þau læra yfir á þær aðstæður sem kunna að skapast 

þegar hugsað er um barn. Allt er þetta gert til þess að heilsa barnsins og öryggi verði 

eins og best verður á kosið. Einnig minnkar þetta hegðunarvandamál síðar meir og 

dregur úr þörf fyrir vistun utan heimilis sem og líkum ávaranlegum brottflutningum 

barna af heimili (Feldman, 2014). 
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Önnur stuðningsleið sem gæti hentað seinfærum foreldrum er valdefling. Valdefling 

miðar að því að aðstoða einstakling í því að ná stjórn yfir sínum eigin aðstæðum. Með 

valdeflingu er markmiðið að hjálpa fólki að þróa þann hæfileika að verða sjálfstætt í því 

að leysa vandamál og taka eigin ákvarðanir (Zimmerman, 2000). 

Margir fræðimenn hafa skoðað hugtakið valdefling og eignað sér það sem gerir það 

að verkum að skilgreiningar á því eru nokkuð margvíslegar. Fræðimenn hafa einfaldlega 

aðlagað það að því sem þeir eru að gera hverju sinni (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006). Fram kemur þó í íslenskri nútímaorðabók að valdefling þýði „aukin færni til að 

hafa stjórn á lífi sínu og aðstæðum, einkum í starfi og einkalífi“ (Halldóra Jónsdóttir og 

Þórdís Úlfarsdóttir, 2020). 

Valdefling getur verið sjálfsefling. Þá er hún nýtt til þess að styrkja einstaklinga. Hún 

er líka notuð til þess að styrkja hópa. Með valdeflingu er verið að færa valdið frá einum 

aðila til annars, með samvinnu. Valdefling er gjarnan tengd við minnihluta hópa þar sem 

þeim er gefin rödd, vald eða réttindi sem ekki voru áður til staðar (Ágústa 

Þorbergsdóttir, Eygló Rúnarsdóttir, Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2019). Dæmi um þetta er umboðsmaður barna (e.d.), en hlutverk hans er 

að vinna að því að tillit sé tekið til réttinda og hagsmuna barna. Hann er opinber 

talsmaður barna og allir geta leitað til hans. 

Valdefling er aðferð sem hægt er að líta á sem sem ferli. Í þessu ferli fær 

einstaklingurinn tilfinningu fyrir hvaða leiðir séu færar til þess að ná settum markmiðum 

og tileinkar sér nauðsynlega þætti í því ferli. Smám saman sér einstaklingurinn samband 

milli vinnunnar sem hann leggur í verkefnin og niðurstöðunnar sem af því leiðir. Í stóra 

samhenginu fer viðkomandi að sjá að með því að vinna hlutina í smáum skerfum þá nást 

markmiðin. Það getur haft mikil og afgerandi áhrif á líf þeirra til lengri tíma að vinna 

skipulega að markmiðum sínum (Zimmerman, 2000). 

Þegar unnið er með valdeflingu lítur sérfræðingurinn ekki á einstaklinginn sem 

skjólstæðing, sjúkling eða eitthvað því um líkt. Þeir líta á einstaklinginn sem 

samstarfsaðila eða þátttakanda. Saman leggja þeir vinnu í að þátttakandinn nái valdi og 

betri tökum á sínum eigin aðstæðum. Mikilvægt er að í ferlinu sé einstaklingum sýnd 

gagnkvæm virðing og umhyggja. Með ferlinu er verið að gera gott úr þeirri stöðu sem 

þegar er uppi. Lykillinn er ekki að leysa öll þau vandamál sem eru til staðar, heldur finna 
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leiðir til að bæta úr þeim. Mikilvægt er að einblína á það jákvæða og láta það neikvæða 

liggja milli hluta. Til þess að bæta líðan hjá einstaklingi þarf að finna hvað hentar vel 

hverju sinni. Dæmi um slíkt er er að finna jákvæða áhrifavalda í stað þess að beina 

sjónum sínum að þeim einstaklingum í umhverfi fólks sem eru ekki að gera það gott. Því 

má segja að alla fórnalambs hugsun og hegðun beri að varast. Slík hugsun er meðvitað 

tekin út úr jöfnunni þegar unnið er með valdeflingu. Skilvirkasta leiðin í 

valdeflingarferlinu er að byrja á því að finna út hver styrkleiki hvers einstaklings er og 

nýta þann styrkleika í að vinna út frá. Hafa þarf í huga að aðferðin við valdeflingu getur 

tekið á sig mismunandi form eftir því hver á í hlut (Zimmerman, 2000). Til dæmis eru 

sömu aðferðirnar við valdeflingu ekki notaðar fyrir seinfæra konu sem á tvö börn fyrir og 

gengur sæmilega en þarf samt sem áður aðhald og stuðning sem foreldri. Eða konu sem 

kemst að því að hún sé ólétt á þrítugustu viku meðgöngu og veit í raun ekki hvað bíður 

hennar og um hvað foreldrahlutverkið snýst í raun og veru. Þó markmiðið með 

valdeflingunni sé það sama þá eru aðstæður gerólíkar. 

Jane Addams var frumkvöðull í félagsráðgjöf. Hún var með þeim fyrstu til þess að 

tengja valdeflingu við félagsráðgjöf. Hún ásamt fleiri konum stofnuðu Hull House árið 

1889 í Chicago í Bandaríkjunum. Í Hull House fór fram allskyns starfsemi sem var sniðin 

eftir þörfum samfélagins. Með heildarsýn að leiðarljósi horfði Addams á hvar 

einstaklingurinn væri staddur hverju sinni og vann með honum með því að nýta þá 

styrkleika sem hann bjó yfir og efldi hann þannig í sínu félagslega umhverfi (Lee, 1996). 

Gagnrýnisraddir hafa heyrst um valdeflinguna. Fjallað er um að aðferðin komi illa við 

þá sem eru í vondri stöðu fyrir. Hún sé sett upp eins og það sé þeim sjálfum að kenna að 

svona sé fyrir þeim komið, þegar í raun má skell skuldinni á samfélagsleg kerfi sem hafa 

brugðist. Þá er verið að tala um velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi, félagslega kerfið. Einnig 

hefur verið fjallað um að þegar engin úrræði finnast fyrir fólk og í raun ekki vitað hvað á 

að gera fyrir það sé valdeflingin notuð. Þá er talað um að hún sé einungis notuð sem 

skrautfjöður svo ekki sé hægt að segja að ekkert hafi verið gert. Sem sagt að hún sé 

notuð án þess að henta þegar ákveðið ráðaleysi er með lausnir (Zimmerman, 2000). 

Þó svo að notkun á valdeflingu hafi farið vaxandi með tímanum og verið áberandi í 

velferðarþjónustu þá er ekki alltaf ljóst hvað nákvæmlega felst í orðinu sjálfu. Hætta er á 
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að hugtakið valdefling sé notað sem ákveðið slagorð til að láta hlutina líta vel út (Lára 

Björnsdóttir, 2013). 

Þegar verið er að fjalla um stuðningsúrræði sem beinist að foreldrahlutverkinu er 

vert að nefna barnavernd. Barnavernd kannar mál sem inn á þeirra borð koma, gerir 

áætlanir sem snúa að málinu og sjá til þess að viðeigandi stuðningsúrræðum sé beitt. 

(Barnaverndarstofa. (2006). 

Eins og fram hefur komið eru stuðningur og fræðsla mikilvægir þættir fyrir seinfæra 

foreldra til þess að uppeldið gangi sem best. Ef þessi stuðningur er ekki til staðar eru 

meiri líkur á misbresti í uppeldi og er það því helsti áhættuþátturinn hjá barni sem á 

seinfæra foreldra. Þegar misbrestur verður í uppeldi kemur barnavernd inn í mál 

fjölskyldunnar. Ákveðið verklag er hjá barnavernd þegar kemur að seinfærum 

foreldrum. Barnavernd í því umdæmi sem um ræðir hverju sinni tekur við upplýsingum 

um málið. Ef grunur er um einhverskonar skerðingu hjá foreldrunum er farið í að afla 

upplýsinga um það. Athugað er hvort einhverjar greiningar séu nú þegar til staðar. Ef 

svo er ekki er farið í ferli til þess að athuga hvort hægt sé að staðfesta greiningar. Það er 

mikilvægt að greining liggi fyrir hjá fagaðilum. Það er til þess að kröfur á foreldra séu í 

samræmi við getu og skilning þeirra (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Móttaka tilkynninga fer fram eins og í öðrum barnaverndarmálum. Starfsmenn taka 

við tilkynningunni og málið skoðað út frá henni og fleiri þáttum. Í kjölfarið er tekin 

ákvörðun um hvort eigi að hefja könnun máls. Fram kemur í verklagi Barnaverndar að 

alltaf skal kanna mál ef heilsa eða líf barns eru í hættu. Einnig ef barnið býr við 

vanrækslu eða ofbeldi vegna þroskahömlunar foreldris. Þegar könnun máls fer fram skal 

alltaf gæta þess að sýna þeim sem eiga í hlut virðingu og nærgætni. Mikilvægt er að 

könnunin verði ekki meiri og stærri en þörf krefur hverju sinni en nauðsynlegt er að fá 

allar þær upplýsingar sem þarf til þess að fá heildarmynd á aðstæður. Hafa þarf hugfast 

að hagsmunir barnsins séu alltaf í fyrsta sæti. Niðurstaða mála getur verið ýmiskonar. 

Stundum þarf að taka barn af heimili en stundum er nóg að veita stuðning heimafyrir. 

Mikilvægast er að allir skilji hvað er í gangi og hvers vegna gripið er til þeirra ráðstafana 

sem gerðar hafa verið. Barnaverndarlög leggja áherslu á hraða málsmeðferð, og 

tímamörk. Þetta getur verið erfitt fyrir foreldra með þroskahömlun því þeir hafa ekki 

sama skilning og aðrir eða sama hæfileika til þess að læra. Talað er um þetta sem óbeina 
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mismunun. Þessi takmörk gera þroskahömluðum foreldrum gjarnan erfitt fyrir þegar 

uppfylla á væntingar og viðmið barnaverndar. Það sama á við þegar uppfylla þarf sömu 

hluti hjá dómstólum (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Í öllum barnaverndarmálum er samstarf við alla hlutaðeigendur mjög mikilvægt. 

Síðustu ár hefur verið lögð ríkuleg áhersla á það að vera í samstarfi við börnin sjálf. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn hafa gegnum tíðina fengið lítil tækifæri til þess að 

tjá sig um sín eigin málefni í barnaverndarmálum. Talið er að það sé vegna þess að 

barnaverndarstarfsmenn hafi reynt að hlífa börnunum við erfiðum og krefjandi 

umræðum og aðstæðum. Aldur og þroski barns ræður miklu um hvernig samstarfi skal 

háttað. Lykilatriði er þó að barnaverndarstarfsmaður hafi myndað tengsl við barnið, svo 

því líði ekki eins og það sé að að tala við einhvern alveg óviðkomandi. Það eru ekki 

einungis góð vinnubrögð að hafa barnið með þegar upplýsinga er aflað heldur er líka 

gott að halda barninu upplýstu um gang mála (Barnaverndarstofa, 2020). 

Besta mögulega lausn á barnaverndarmálum er yfirleitt fundin þegar foreldrar eru 

fúsir til samstarfs. Samstarf barnaverndar og foreldra þarf að byrja um leið og könnun 

hefst og standa þar til máli er lokað. Það getur komið fyrir að samstarf sé ekki mögulegt, 

það er þegar um ræðir alvarleg ofbeldisbrot og samstarf væri ógn við barnið. En þar sem 

samstarfið gengur er mikilvægt að hlusta á skoðanir og hugmyndir foreldranna um 

úrlausnir og betrun. Hið sama gildir um upplýsingaflæði til foreldra og barna. Foreldrar 

skulu alltaf vita um það sem barnavernd ætlar sér í hverju máli og fá rökstuðning fyrir 

ákvörðunum. Ef um seinfært foreldri er að ræða, eða foreldri með þroskahömlun af 

einhverju tagi, getur verið gott að fá aðstoð frá aðila sem vanur er að vinna með slíkum 

einstaklingum. Slíkur aðili er talinn líklegri til þess að ná til foreldra á þeirra grundvelli 

sem eykur líkur á því að árangur náist (Barnaverndarstofa 2020). 
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6 Börn seinfærra foreldra: áskoranir og stuðningur samfélagsins 

Í 1. gr Barnalaga nr. 76/2003 kemur fram að börn eiga: „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“. Einnig kemur fram að alltaf skuli hagur barna vera í 

forgrunni þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þeirra. 

Með barnalögum nr. 76/2003 og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna 

er verið að standa vörð um velferð barna. 

Í leiðbeiningum um verklag barnaverndar þegar um er að ræða seinfæra foreldra 

kemur fram að sumar rannsóknir telja að þau börn sem eiga seinfæra foreldra standi 

verr að vígi en önnur börn vegna skertrar hæfni foreldra þeirra. Aðrar rannsóknir benda 

til þess að utanað komandi þættir skipti lykil máli. Stuðningur, fátækt, félagsleg 

einangrun og fleira sé það sem skiptir máli í þroskaferli barna (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Velferð barna sem eiga seinfæra foreldra hefur oft verið áhyggjuefni og þess vegna 

hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á færni seinfærra foreldra til að takast á við 

uppeldishlutverkið. Í þessum rannsóknum hefur komið fram að börn seinfærra foreldra 

séu í aukinni hættu á ýmsum sviðum. Greindarskerðingin er ekki alltaf talin aðal atriðið í 

áhættu þáttum heldur þær félagslegu aðstæður sem barnið kann að búa við. Þetta má 

sjá með því að bera saman foreldra sem eru ekki með greindarskerðingu af neinu tagi en 

félagslegar aðstæður eru slæmar, svo sem atvinnuleysi, örorka og fleira. Aðstæður sem 

þessar geta haft áhrif á margvíslegan hegðunar og tilfinningarvanda hjá börnum. Aftur á 

móti getur frekar orðið seinkun í almennum þroska og málþroska hjá börnum sem eiga 

foreldra með greindarskerðingu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2015). 

Börn sem eiga greindarskerta foreldra geta átt frekar á hættu að sæta vanrækslu 

eða að fá einhverskonar illa meðferð þó ekki sé hægt að alhæfa það. Vanrækslan er 

yfirleitt vegna þekkingarskorts foreldra og er það afleiðing þess að þeir hafa ekki fengið 

nægilegan stuðning eða fræðslu. Einnig kemur fram að seinfærir foreldrar eiga gjarnan 

erfitt með að skilja þarfir barna sinna (Rannveig Traustadóttir og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 1998). 
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Skoðað hefur verið hvort að greindarskerðing erfist frá foreldri til barns. Hægt var 

að leiða líkum að því að það gæti verið möguleiki ef báðir foreldrar eru greindarskertir. 

Rannsóknir benda þó til þess að erfðirnar skipti litlu máli. Það er frekar umhverfið. Barn 

sem elst upp hjá jafnvel tveim einstaklingum með greindarskerðingu fær ekki þá örvun 

og félagslegt umhverfi sem það þarfnast til þess að ná eðlilegum þroska (Baum, 2014). 

Þegar reynt er að finna rannsóknir eða efni um sjónarhorn barna sem alist hafa upp 

hjá seinfærum foreldrum er ekki um auðugan garð að gresja. 

Jytte Faurholm (2010) gerði rannsókn með það að markmiði að skoða hvort og 

hvernig áhrif það hafði á 23 börn að eiga seinfæra foreldra. Þessum börnum var fylgt 

eftir á árunum 1994 til 2004. Rannsóknin var byggð á frásögnum barnanna sjálfra. 

Leitast var við að skoða þeirra daglega líf sem börn og síðan aftur þeirra sýn og lýsingar 

þegar þau urðu eldri. Þar kemur fram að þessi börn eru frekar í áhættu vegna fjölþætts 

vanda í uppvexti. Foreldra þeirra höfðu ekki hæfnina sem þarf í uppeldi og innsæi var 

ekki til staðar. Hluti af vanda barnanna var að samfélagið brást þeim í raun. Samfélagið 

kom ekki fram við þau af umhyggju og virðingu, heldur upplifðu þau ákveðna 

fyrirlitningu. Börnin upplifðu mikla stríðni og útskúfun sem stafaði af lélegu hreinlæti og 

fleiru. Í rannsókninni kom líka fram að þegar talað var við börnin sjálf, sem voru þá 

uppkomin, töluðu flestir vel um foreldri sitt og sjaldan á neikvæðan hátt. Einnig kom 

fram að enginn af þátttakendum hafði leiðst út í glæpi og meira en helmingur kláraði 

grunnskólanám. Niðurstöður rannsóknarinnar voru í megindráttum þær að jafnaldrar 

spila lykilhlutverk í lífi hvers einstaklings og nauðsynlegt er að börn sem eiga seinfæra 

foreldra fái stuðning og þjálfun við hæfi. Einnig er mikilvægt að sjálfstraust þeirra sé 

byggt upp og þeim hjálpað að eiga heilbrigð sambönd. 

Árið 2015 birtist viðtal á íslenskum miðli við konu sem ólst upp hjá seinfærri móður. 

Sjónarhorn hennar er í samhljóm við rannsóknina hér að ofan. Henni fannst vanta 

aðstoð fyrir seinfæra foreldra í samfélaginu. Einnig talaði hún um þekkingarleysi hjá því 

fagfólki sem kom að málum fjölskyldunnar, til dæmis barnaverndarstarfsfólki (Sunna 

Karen Sigurþórsdóttir, 2015). 
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7 Starf félagsráðgjafa 

Félagsráðgjöf er lögbundið starfsheiti og starfa félagsráðgjafar eftir lögum um 

heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012. 

Lög um félagsþjónustu nr. 40/1991 snúast um að tryggja öllum sem það þurfa 

félagslega þjónustu. Einnig eiga þau að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti og 

uppeldisskilyrði barna og ungmenna skulu vera trygg. Ef upp komi félagsleg vandamál 

beri að grípa til viðeigandi aðgerða. Félagsþjónustan á að miða að valdeflingu og vera 

einstaklingsmiðuð. Fram kemur í 2. gr. laganna að með félagsþjónustu er meðal annars 

átt við félagslega ráðgjöf. Í 18. gr. sömu laga segir að sveitafélög skuli skipa 

félagsráðgjafa til þess að starfa í þeim verkefnum sem undir lögin falla. Þar með talin er 

barnavernd. 

Greiningar- og ráðgjafarstöð (e.d.-b) ríkisins er þjónustu- og þekkingarmiðstöð sem 

sinnir þverfaglegu starfi með börnum að 18 ára aldri og fjölskyldum þeirra. Þar er unnið 

að því að tryggja að börn með alvarlegar þroskaraskanir fái þann stuðning sem 

nauðsynlegur er til að bæta lífsgæði þeirra. Þar starfa félagsráðgjafar við að veita 

stuðning, upplýsingar og leiðsögn um þau úrræði sem kunna að standa til boða hjá 

félagssamtökum, einkaaðilum, ríki og sveitafélögum og aðstoða fólk við það að finna 

rétta leið sem hentar hverju sinni. (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c). 

Við upphaf barneignarferlis er venjan að leita til heilbrigðisstétta, hvort sem það er 

á sjúkrahúsi eða heilsugæslu. Starf félagsráðgjafa á sjúkrahúsum er margvíslegt. Það 

snýr að einstaklingsþáttum, félagslegum þáttum og vinnu með aðstandendum. 

Félagsráðgjafinn hefur það að markmiði að efla styrk einstaklingins á öllum sviðum. 

Hann vinnur að því að efla sjálfstraust, efla tengsl og finna lausnir í samfélaginu. Einnig 

veitir félagsráðgjafinn aðstoð við þau umsóknaferli sem kunna að koma til. Til dæmis 

fyrir allskyns meðferðum, aðstoð frá félagslega kerfinu og fleira. Á Landspítalanum 

starfa um 50 félagsráðgjafar, meðal annars á kvennadeildum (Landspítali, e.d.). 

Þær Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir (2006) segja frá 

félagsráðgjöf á kvennasviði Landspítala–háskólasjúkrahúss í bókinni Heilbrigði og 

Heildarsýn. Þar kemur fram að sú félagsráðgjöf sem fram fer á kvennasviði sé tengiliður 
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milli félags- og heilbrigðisþjónustu. Þar er einnig komið inn á hvernig félagsráðgjafar 

nýta sér heildarsýn í þeim verkefnum sem upp koma. Þessi verkefni snúa að ráðgjöf er 

varðar til dæmis félagsleg og tilfinningaleg vandamál á meðgöngu og við barnsburð 

ásamt fleiru. Einnig kemur fram að viðbrögð einstaklinga við því þegar barn kemur í 

heimin geta verið misjöfn. Allt fari þetta eftir aðstæðum hvers og eins. Þegar 

einhverskonar erfiðleikar blasa við kemur félagsráðgjafinn inn í málið og sinnir ráðgjöf. 

Til dæmis má taka ef seinfærir foreldrar kæmu inn í meðgönguvernd og væru með 

kvíðablendnar tilfinningar gagnvart komandi tímum. 

Því má segja að félagsráðgjafar í nánast öllum kerfum komi að málefnum seinfærra 

foreldra. 

Kjarninn í starfi félagsráðgjafa eru tengsl. Tengsl við einstaklinga og tengsl við 

samfélagið. Kröfur til félagsráðgjafa geta verið miklar frá bæði einstaklingum og 

samfélaginu sjálfu. Samfélagslegar væntingar geta haft mikil áhrif á störf félagsráðgjafa. 

Mikilvægt er því fyrir félagsráðgjafa að hafa sjáfstæði, faglega næmni og hæfni til þess 

að sjá einstaklinginn eins og hann kemur fyrir og ná þannig að meta hann og aðstæður 

hans (Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010). 

Sérfræðiþekking félagsráðgjafa er bæði grunnþekking á manninum og einnig 

samfélaginu sjálfu. Félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn. Sú hugmyndafræði snýst um 

að líta á einstaklinginn frá öllum hliðum og í samhengi við hans aðstæður. Það þarf að 

horfa á umhverfið sem hann kemur frá, fjölskylduna, vini og annan bakgrunn. Allt skiptir 

þetta máli til þess að ná að vinna með einstakling á sem árangursríkasta hátt (Lára 

Björnsdóttir, 2006). 

Fram kemur í siðareglum félagsráðgjafa að: „Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing 

fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika 

sína til fullnustu.“ Einnig kemur fram að markmið félagsráðgjafa sé að finna lausnir í 

þeim vandamálum sem verða, hvort sem þau eru persónuleg eða félagsleg 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Nám félagsráðgjafa, starfslýsingar og siðareglur enduspegla getu þeirra til þess að 

mæta fólki þar sem það stendur og vinna út frá þeim aðstæðum sem hver og einn aðili 

er í. Því má segja að félagsráðgjafar séu vel til þess fallnir til þess að aðstoða seinfæra 
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foreldra í þeim áskorunum sem kunna að verða ásamt því að veita þann stuðning sem 

þarf.



33 

8 Lokaorð og umræður 

Tvær rannsóknar spurningar voru settar upp í byrjun. Fyrri spurningin var: hverjar eru 

áskoranir og stuðningur samfélagsins við seinfæra foreldra. Seinni spurningin var: 

Hverjar eru áskoranir og stuðningur samfélagsins við börn seinfærra foreldra. 

Fyrsta sem vert er að nefna er skortur á skilgreiningu. Skilgreining á seinfærum 

foreldrum er ekki ein nákvæm skilgreining heldur breytist eftir því hvar er leitað. Við það 

að ná að skigreina betur hugtakið væri hægt að setja betur fingurinn á þörfina fyrir 

stuðning og sjá hvaða úrræði henta best. 

Fjallað er um að sjálfræði séu mannréttindi. Þegar fjallað er um sjálfræði er átt við 

að fólk hafi stjórn á lífi sínu og hafi frelsi til þess að taka ákvarðanir er varða eigið líf. 

Þetta getur reynst töluverð áskorun fyrir samfélagið. Það er nauðsynlegt að fólk þekki þá 

valkosti sem það hefur til þess að geta tekið réttu ákvarðanirnar. Þroskahamlaðir þurfa 

skýrar og skilmerkilegar upplýsingar sem settar eru fram á þann hátt sem þau skilja. 

Skilningur og geta hvers og eins eru misjöfn og því misjafnt hvernig upplýsingar eru 

bornar á borð. Sem dæmi má nefna þegar fólk er að ákveða hvar það vill búa. Þá er ekki 

nóg að gefa upplýsingar um að hægt sé að búa í Hafnarfirði og Garðabæ. Fólkið verður 

að vita að það gæti líka verið möguleiki að búa í Reykjavík og á Akureyri. Fjallað var 

einnig um að kona ein sem fór í frjósemisaðgerð vissi að hún væri að fara í aðgerðina en 

vissi síðan ekki að það þýddi að hún gæti ekki eignast börn. 

Seinfærir foreldrar geta ekki nálgast fræðslu og aðrar upplýsingar á sama hátt og 

aðrir. Áskoranir samfélagsins snúa því að miklu leiti að því að setja upp upplýsingar og 

fræðslu þannig að þeir sem þurfa skijli um hvað er verið að fjalla um. 

Heilbrigðiskerfið sér að miklu leiti um stuðning við seinfæra foreldra í barneignaferli 

sem og aðra foreldra í sama ferli. Byrjað er á meðgönguvernd sem síðar breytist í ung- 

og smábarnavernd. Rannsóknir hafa sýnt fram á að seinfærir foreldrar vilji stuðning frá 

aðilum sem veiti þeim umhyggju og sýni þeim skilning. Það er því mikilvægt til þess að 

veita viðeigandi stuðning að fræða og efla þær fagstéttir sem að barneignaferli 

seinfærra foreldra koma. Eins og til dæmis ljósmæður og félagsráðgjafa ásamt fleirum. 
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Mikilvægt er að stuðningurinn haldi áfram eftir að barnið er fætt. Eins og fram 

kemur fylgir börnum ekki nákvæmur leiðarvísir og foreldrarnir eru misvel í stakk búnir til 

að takast á við ný hlutverk. Ef foreldrarnir vilja stuðning eru meiri líkur á að hann beri 

góðan árangur. Ýmsar stuðningsleiðir eru í boði. Þar má nefna skref fyrir skref 

námskeiðið og valdeflingu. Einnig er barnavernd nefnd sem hluti af mikilvægu 

stuðningsúrræði sem samfélagið bíður upp á. 

Það ber að gæta að hagsmunum og velferð barna. Það er lögfest hér á landi. Fram 

hefur komið að börn seinfærra foreldra geta staðið verr að vígi en önnur börn vegna 

hæfni foreldra þeirra. Til þess að fara eftir lögum og reglum þarf að veita þessum 

börnum viðeigandi stuðning. Það er gert með því að veita foreldrum þeirra stuðning og 

síðar meir börnunum sjálfum. Börn seinfærra foreldra eiga í meiri hættu en önnur börn 

að verða fyrir misbresti í uppeldi. Það er áskorun fyrir samfélagið að koma auga á 

þennan misbrest og grípa inn í. Þó rannsóknir um sjónarhorn barna sem hafa alist upp 

hjá seinfærum foreldrum séu ekki á hverju strái þá kemur það fram í einni þeirra að 

börn eru almennt jákvæð gagnvart foreldrum sínum. Uppkomin börn seinfærra foreldra 

sammælast um það að aðstoðin við foreldra þeirra hefði mátt vera meiri hjá 

samfélaginu og fagfólki. Einnig virðist vera sem fagfólk hreinlega skorti þekkingu á 

viðfangsefninu sem seinfærir foreldrar eru. 

Áhugavert var að sjá í rannsóknum og öðrum heimildum að kastljósinu er ávallt 

beint að foreldrunum og þeirra rétti. Lítið tillit er tekið til stöðu barnanna og 

endurspeglast það í skorti á heimildum um hag þeirra er búa við það að eiga seinfært 

foreldri. Það kemur samt sem áður fram í kaflanum um verklag barnaverndar að meiri 

áhersla hefur verið lögð á það síðustu ár að hafa börn með í ráðum. Er það að minnsta 

kosti eitt skref í áttina að því að bera virðingu fyrir mannréttindum barna. 

Eins og fram hefur komið er ákveðin skilgreining á seinfærum foreldrum ekki til og 

því er misjafnt hversu mikil greindarskerðing er í hverju tilfelli. Því er líka misjafnt 

hvernig stuðningur fer fram og hvernig lífsskilyrðin eru fyrir börnin. Áhættuþættirnir eru 

samt sem áður til staðar. Langtíma rannsóknir á lífsgæðum barna seinfærra foreldra 

þyrftu að vera fleiri og aukin áhersla þyrfti að vera lögð á að setja niður ákveðið 

stuðningsferli bæði fyrir börn og foreldra. 
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