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I 

Útdráttur 

Afleiðingar þess að búa við misbrest í uppeldi geta birst í hegðunarvanda auk þess sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni við andleg og líkamleg veikindi, jafnvel allt til æviloka. 

Á sama tíma hafa rannsóknir sýnt fram á að verndarþættir geta dregið úr þeim 

afleiðingum og áhrif öruggrar tengslamyndunar í bernsku koma sífellt betur í ljós. Aukin 

áhersla er á þátttöku barna í málefnum sem að þeim snúa og er því mikilvægt að fá fram 

upplifun þeirra á aðkomu barnaverndar.  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á afleiðingar þess að búa við misbrest 

í uppeldi og öðlast dýpri skilning á upplifun viðmælenda af tengslamyndun og hvaða 

hlutverki verndandi þættir gengdu í uppvexti þeirra. Nánar tiltekið er leitast við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er upplifun af styrkleikum og verndandi þáttum 

hjá einstaklingum sem barnavernd hafði aðkomu að í æsku og hvaða hlutverki gegnir 

tengslamyndun? Til að ná fram því markmiði voru tekin viðtöl við fimm einstaklinga og 

eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt. Helstu niðurstöður benda til þess að 

tengslamyndun í bernsku hafi áhrif á getu viðmælenda til að nýta sér verndarþættir í 

bernsku. Tengslamyndun og verndarþættir hafa síðan áhrif á hve miklar afleiðingar verða 

af því að búa við misbrest í uppeldi. Auk þess kemur fram mikilvægi þess að auka enn 

frekar þátttöku barna í málum sínum hjá barnavernd, eins og öðrum málum sem að þeim 

snúa. 

Er það von mín að rannsókn þessi muni auka við þekkingu og skilning á því hvernig 

betur er hægt að mæta þörfum þeirra barna sem barnavernd hefur aðkomu að og stuðla 

að enn frekari þátttöku þeirra í vinnslu mála sinna hjá barnavernd.  

 

Lykilhugtök: barnavernd, tengsl, verndarþættir, vanræksla, ofbeldi, áhættuhegðun, 

þátttaka, félagsráðgjöf 

 

 

  



II 

Abstract 

 

Studies have shown longlasting consequences of child maltreatment that can manifest in 

lifelong behavior problems as well as in physical and mental illness. At the same time, 

studies have shown that protective factors can reduce those adverse effects and at the 

same time the beneficial effects of secure attachment are becoming more evident. More 

emphasis is being placed on child participation in all matters concerning children and 

therefore it is important to bring forth their experience with child protection.  

The purpose of this study is to shed a light on the consequences of child maltreatment 

and to gain a deeper understanding of the meaning of childhood attachment and 

protective factors in the lives of the participants. More specifically, the aim of this study 

is to gain a better understanding of how individuals that dealt with child protection as 

children experience their own strenghts and protective factors and the role of 

attachment. To meet that goal five individuals were interviewed and qualitative research 

methods were employed. The main findings of the study suggest that childhood 

attachment influences the ability to take advantage of protective factors. Attachment and 

protective factors are a determining factor in how the conseqences of child maltreatment 

manifest. The importance of increasing child participation in child protection as well as 

other areas of life is further emphasised.  

It is my hope that this study will increase our knowledge and understanding of how 

we can better meet the needs of children in child protection and promote even further 

child participation in child protection.  

Keywords: child protection, attachment, protective factors, neglect, violence, risk 

behaviour, participation, social work 

 

 

 

 

 

 



III 

Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistara gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Verkefnið 

gildir sem 40 ECTS einingar og var að mestu leiti unnið haustið 2019 og á vormánuðum 2020 

en viðtölum var lokið fyrr.  

Ég vil fyrst og síðast þakka viðmælendum mínum fyrir þátttökuna, fyrir að gefa sér tíma til 

að deila með mer reynslu sinni sem oft á tíðum var erfið. Án þeirra hefði þetta lokaverkefni 

aldrei orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka þeim sem komu mér í samband við viðmælendur 

mína. Ég þakka Hafnarfjarðarbæ fyrir veitt námsleyfi og yfirmönnum mínum og 

samstarfsfélögum fyrir hvatningu við gerð verkefnisins. Leiðbeinanda mínum, Unni V. 

Ingólfsdóttur, aðjúnkt við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, vil ég færa bestu þakkir fyrir 

hvatningu, yfirlestur og góðar ábendingar. Ég vil þakka Sigrúnu Harðardóttur, lektor við 

félagsráðgjafdeild Háskóla Íslands fyrir hvatingu og leiðsögn í áfanganum rannsóknarmálstofur 

í MA-námi við félagsráðgjafadeild því bæði Sigrún og aðrir nemendur áfangans voru mikill 

stuðningur við gerð lokaverkefnisins. Þá vil ég þakka Félagsráðgjafafélagi Íslands fyrir veittan 

styrk á haustmisseri 2019. Og síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði, 

stuðning og hvatningu allt frá þeim tíma sem ég hóf meistara nám mitt og þar til 

lokaverkefninu var skilað. Jákvæðni og trú þeirra á mig veitti mér styrk til að ljúka þessu 

verkefni.  
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1 Inngangur  

Öll börn eiga rétt á umönnun og öryggi og að þörfum þeirra sé mætt. Þegar börn búa við 

misbrest í uppeldi er það hlutverk barnaverndarnefnda (barnaverndar) að aðstoða barnið og 

fjölskyldu þess (barnalög nr. 76/2003; barnaverndarlög nr.80/2002). Foreldramiðuð nálgun (e. 

parent-centered approach) hefur lengi verið ríkjandi í barnaverndarstarfi, eins og í 

samfélaginu almennt. Síðustu ár hefur aukin áhersla verið lögð á barnmiðaða nálgun (e. child-

directed approach) þar sem barnið er þátttakandi í að greina vandann og leita lausna í stað 

þess að þau séu miðpunktur erfiðleika fjölskyldu sinnar. Er það í samræmi við auknar áherslur 

á réttindi og þátttöku barna í málum sem að þeim snúa enda er mikilvægt að fá fram 

sjónarhorn barna í vinnslu mála hjá barnavernd því það eru börnin sem búa við afleiðingar 

misbrests í aðbúnaði þeirra og gefa þeim tækifæri á að vera þátttakendur í að leita lausna í 

stað þess að litið sé á þau sem vandann. (Fern, 2014; lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 19/2013; María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012; samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Samspil áhættu- og verndarþætta hjá 

börnum geta haft áhrif á þróun frávikshegðunar og er því mikilvægt að greina þessa þætti bæði 

til að finna þau börn sem aðstoð þurfa og til að gera úrræði markvissari (Andershed og 

Andershed, 2014a, 2014b). Tengslamyndun í bernsku hefur einnig áhrif á þroska og velferð 

barna og því mikilvægt að kanna hver stendur barni nærri þegar aðstæður þeirra eru skoðaðar 

(Ainsworth og Bowlby, 1991; Bretherton, 1992).  

Starf mitt í barnavernd og áhugi á hlutverki barna í þeirri vinnu með sérstakri áherslu á 

styrkleika þeirra var kveikjan að rannsókninni. Barnaverndarstofa hóf innleiðingu á ESTER, 

matskerfi sem hannað er til þess að skima fyrir og leggja mat á áhættu- og verndar þætti hjá 

börnum og ungmennum (Andershed og Andershed, 2014a, 2014b) á sama tíma og ég hóf 

meistaranám mitt í félagsráðgjöf og því lá beinast við að nýta þann efnivið. ESTER matskerfið 

byggir á megindlegum rannsóknum en hugur minn lá til þess að rannsaka efnið út frá 

eigindlegri aðferðafræði og freista þess að dýpka skilning á því hvernig þeir þættir sem ESTER 

skoðar birtast börnum sem barnavernd hefur aðkomu að. Frásagnir viðmælenda leiddu 

rannsóknina áfram og mikilvægi tengsla og tengslamyndunar kom bersýnilega í ljós og við 

upphaf rannsóknarinnar og fengu því meira vægi en upphaflega var ætlað.  
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Markmið rannsóknarinnar er að öðlast dýpri skilning á upplifun viðmælenda á því hvaða 

hlutverk verndandi þættir gengdu í uppvexti þeirra og hver áhrif geðtengsla eru á getu þeirra 

til að nýta sér bæði innri styrkleika og verndandi þætti í umhverfi sínu. Einnig verður skoðað 

hvernig afleiðingar þess að alast upp við misbrest í uppeldi birtist viðmælendum og hvaða áhrif 

þau upplifa að það hafi á tengslamyndun og verndandi þætti. Samhliða því er markmiðið að 

skoða upplifun viðmælenda af stuðningi barnaverndar og annarra sem voru í þeim aðstæðum 

að geta stutt við viðmælendur á viðkvæmum tíma í lífi þeirra. Er það von mín að rannsókn 

þessi muni auka við þekkingu og skilning á því hvernig betur er hægt að mæta þörfum þeirra 

barna sem barnavernd hefur aðkomu að og auka enn frekar þátttöku þeirra í vinnslu mála 

sinna hjá barnavernd. Auk þess að fram komi ábendinegar að frekari rannsóknum á sviðinu.   

Til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar er leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

Hver er upplifun af styrkleikum og verndandi þáttum hjá einstaklingum sem barnavernd 

hafði aðkomu að í æsku og hvaða hlutverki gegnir tengslamyndun?  

Ritgerðin skiptist í sex kafla sem eru inngangur, fræðileg umfjöllun, aðferð rannsóknar, 

niðurstöður, umræður og lokaorð. Í inngangi er gerð grein fyrir viðfangsefni rannsóknarinnar, 

markmiði og rannsóknarspurningu. Annar kafli inniheldur fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar og þær kenningar sem stuðst er við. Barnavernd verður skoðuð með tilliti til 

lagarammans og farið yfir hlutverk félagsráðgjafa í barnaverndarstarfi. Þátttaka barna í vinnslu 

mála hjá barnavernd verða skoðuð út frá áherslum á aukna þátttöku barna í ákvörðunum er 

að þeim snúa eins og fjallað er um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992) og afleiðingar þess að alast upp við 

vanrækslu og/eða ofbeldi skoðuð. Því næst er fjallað um tengslakenningu Bowlby (1982), 

vistfræðikenningu Bronfenbrenner (1979) og að lokum fjallað um áhættu- og verndarþætti 

með áherslu á ESTER matskerfið (Andershed og Andershed, 2014a, 2014b). Þriðji kafli segir frá 

rannsókninni sjálfri þar sem fram kemur rannsóknarsnið og aðferð. Í fjórði kafla er gerð grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og í þeim fimmta eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman og fjallað um þær í samhengi við fyrri rannsóknir og með tilliti til 

rannsóknarspurningarinnar. Sjötti og síðasti kaflinn eru lokaorð þar sem gerð er samantekt á 

rannsókninni í heild sinni. Gerð er grein fyrir takmörkun rannsóknarinnar og settar fram 

tillögur að frekari rannsóknum á sviðinu.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er lagður fram fræðilegur grunnur að efni rannsóknarinnar og er umfjöllun sett 

fram í fimm undirköflum. Í kafla 2.1 er fjallað um barnavernd þar sem farið er yfir hlutverk 

félagsráðgjafa í barnavernd, barnaverndarlögin og vinnulag í barnavernd. Kafli 2.2 fjallar um 

þátttöku barna í ákvörðunum sem áhrif hafa á líf þeirra og þroska og mikilvægi aðkomu þeirra. 

Ennfremur verður fjallað um afleiðingar þess að alast upp við misbrest í uppeldi og hvernig 

það getur haft alvarleg og langvarandi áhrif. Í kafla 2.3 er rætt um tengslakenningu Bowlby 

(1982) sem fjallar um mikilvægi góðra geðtengsla í bernsku og áherslur á að börn séu í góðum 

tengslum við að minnsta kosti einn umönnunaraðila. Í kafla 2.4 er fjallað um vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner (1979) þar sem samspil einstaklingsins og umhverfis eru skoðuð. Í kafla 2.5 er 

rætt um þá áhættu- og verndarþætti sem hafa áhrif á þróun frávikshegðunar hjá börnum með 

sérstakri áherslu á ESTER matskerfið (Andershed og Andershed, 2010). Að lokum eru helstu 

þættir fræðilega hlutans dregnir saman.  

2.1 Barnavernd 

Öll börn eiga rétt á því að búa við öryggi, bæði heima og að heiman. Þau eiga einnig rétt á að 

andlegum, líkamlegum og félagslegum þörfum þeirra sé sinnt. Hlutverk barnaverndarnefnda 

(barnaverndar) er að tryggja börnum þennan rétt með því að veita þeim aðstoð sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða stofna eigin heilsu og þroska í hættu. Barnverndaverndanefndir 

starfa eftir barnaverndarlögum (80/2002) og mótast vinnulag af þeim lagaramma. Með 

hugtakinu börn er átt við einstaklinga yngri en 18 ára. Með samþykki ungmennis er heimilt að 

gera ráðstafanir á grundvelli barnaverndarlaga þar til þau ná 20 ára aldri (Barnaverndarlög nr. 

80/2002; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Hér á eftir verður 

fjallað um hlutverk félagsráðgjafa í barnavend, feril mála er þeir koma til vinnslu hjá 

nefndunum og þau úrræði sem til staðar eru.   

2.1.1 Félagsráðgjöf og barnavernd 

Barnaverndarnefndir eru starfandi í hverju sveitarfélagi og eru það starfsmenn nefndanna sem 

sinna barnaverndarstarfi og eru í beinu sambandi við bæði börn og foreldra. Auk þess er 

samstarf við aðra aðila og þær stofnanir sem sem að máli barns koma (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Þeir starfsmenn eru í flestum tilfellum félagsráðgjafar (Anni G. Haugen, 2008, Arndís 
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Tómasdóttir, 2009; Barnaverndarstofa, e.d.-a; Valgerður Rún Haraldsdóttir, 2016) enda er 

félagsráðgjöf eina námið sem býður upp á yfirgripsmikla kennslu í barnavernd (Anni G. 

Haugen, 2008; Freydís J. Freysteinsdóttir, 2006). Í frumvarpi til barnaverndarlaga voru 

félagsráðgjafar ein þeirra stétta sem nefndar voru sem „sérmenntaðir á því sviðið sem helst 

reynir á í barnaverndarstarfi“ (þingskjal nr. 403/2001 – 2002. Frumvarp til barnaverndarlaga).  

Félagsráðgjöf byggir á faglegri heildarsýn þar sem lögð er áhersla á samvinnu við 

einstaklinginn í hans nánasta umhverfi (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d). Það hentar 

sérstaklega vel í barnaverndarvinnu þar sem markmiðið er að barnið búi við viðunandi 

aðstæður á heimili sínu sé þess nokkur kostur (Anni G. Haugen, 2008). Faglegt starf 

félagsráðgjafa byggir á kenningum og ber þar helst að nefna tengslakenningar, 

félagsnámskenningar, vistfræði- og kerfiskenningar auk þess sem unnið er út frá nálgun um 

áhættu- og verndarþætti og seiglu. Eins og áður hefur komið fram er það löggjafinn sem setur 

þann ramma sem barnaverndarstarf er unnið eftir og faglegur bakgrunnur félagsráðgjafa sem 

stýrir því hvernig málin eru unnin innan ramma laganna (Anni G. Haugen, 2008). 

2.1.2 Ferill barnaverndarmála 

Aðkoma barnaverndarnefndar hefst þegar tilkynning berst þar sem grunur hefur vaknað um 

að barn búi við óviðunandi aðstæður eða að það stofni eigin heilsu og þroska í hættu. Vert er 

að hafa í huga að öllum ber skylda til að tilkynna til barnaverndar vakni slíkur grunur, það á 

sérstaklega við um þá sem hafa afskipti af börnum starfs síns vegna. Hlutverk nefndarinnar er 

að kanna hvort tilkynning eigi við rök að styðjast. Einstaklingar, aðrir en þeir sem hafa afskipti 

af börnum starfs sín vegna geta óskað eftir að tilkynning þeirra sé nafnlaus (barnaverndarlög, 

80/2002; Barnaverndarstofa, 2020).  

Ástæður tilkynninga eru flokkaðar eftir Skilgreiningar- og flokkunarkerfi 

barnaverndarnefnda (SOF). Yfirflokkar SOF eru þrír: vanræksla, ofbeldi og áhættuhegðun 

barns. Hverjum flokki er skipt í undirflokka sem betur skilgreina tilkynningarefnið (sjá Tafla 1) 

(Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012).  
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Tafla 1  Skilgreiningar og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF) 

Vanræksla   

Líkamleg vanræksla   
Döfnunarfeill (failure to thrive) Fæði ábótavant Klæði ábótavant 

Hreinleiti ábótavant Húsnæði ábótavant Heilbrigðisþjónustu ábótavant 

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit   
Foreldri fylgist ekki nægjanlega 
vel með barni sínu 

Barn er skilið eftir eitt án þess að 
hafa aldur og þroska til þess 

Barn er skilið eftir hjá hæfum 
aðila en óeðlilega lengi 

Barn er skilið eftir hjá óhæfum 
einstaklingi 

Barn er skilið eftir hjá óhæfum 
einstaklilngi sem beitir börn 
ofbeldi 

Foreldri lýsir yfir vilja til að 
yfirgefa barn eða yfirgefur barn til 
frambúðar 

Barn verður forsjárlaust vegna 
fráfalls eða hvarfs foreldris 

Barn er ekki verndað og jafnvel í 
hættu vegna annarlegs ástands 
foreldris s.s. vímuefnaneyslu 

Barni er leyft eða hvatt til að taka 
þátt í ólöglegu eða ósiðlegu 
athæfi 

Vanræksla varðandi nám   
Mætingu barns í skóla ábótavant 
án inngrip foreldris 

Barn ekki skráð í skóla eða missir 
mikið úr skóla v/ ólögmætra 
ástæðna 

Foreldrar sinna ekki ábendingum 
skóla um sérfræðiaðstoð fyrir 
barnið 

Barn skortir ítrekað nauðsynleg 
áhöld til skólastarfs 

  

Tilfinningaleg vanræksla   
Foreldri vanrækir tilfinningalegar 
þarfir barnsins 

Foreldri örvar hugrænan þroska 
barns ekki nægilega 

Foreldri vanrækir félagsþroska 
barns 

Foreldri setur barni ekki eðlileg 
mörk og beitir því ekki 
nauðsynlegum aga 

  

Ofbeldi   

Barn beitt tilfinningalegu ofbeldi   
Barni sýnt viðvarandi neikvætt 
viðhorf og neikvæðar tilfinningar 

Gerðar óraunhæfar kröfur tili 
barns miðað við aldur þess og 
þroska 

Barn verður vitni að ofbeldi innan 
fjölskyldu 

Barn beitt líkamlegu ofbeldi   
Barn beitt ofbeldi viljandi Barn beitt óbeinu ofbeldi Barn gert að einkennisbera (e. 

Munchausen syndrom by proxi) 

Barn beitt kynferðislegu ofbeldi   
Samfarir og/eða munnmök Þukl innan klæða á kynfærum Horft á kynferðislegar athafnir 

eða klámefni 

Heilsa eða líf ófædds barns er í hættu   

Ofneysla móður á áfengi eða 
öðrum vímuefnum 

Móðir verður fyrir ofbeldi Önnur tilvik sbr. 16. gr. 
barnaverndarlaga 

Áhættuhegðun barns   

Grunur um neyslu barns á 
vímuefnum 

Grunur um að barn stefni eigin 
heilsu í hættu 

Grunur um afbrot barns 

Grunur um að barn beiti annan 
einstakling ofbeldi 

Grunur um erfiðleika barns í 
skóla, skólasókn áfátt 

 

 

Barnavernd ber lögum samkvæmt að taka ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls innan 

sjö daga frá því að tilkynning berst. Ef ekki er talin ástæða til að hefja könnun er foreldrum 

sent bréf þar sem fram kemur að tilkynning hafi borist og þeim gefið tækifæri til að hafa 
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samband við barnavernd telji þeir þörf á (barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 

2020). 

Þegar ákvörðun er tekin um að kanna efni tilkynningar hefst eiginleg meðferð 

barnaverndarmáls. Könnun skal hraða eins og kostur er og er lögð áhersla á að ákvörðum um 

beitingu úrræða liggi fyrir innan þriggja mánaða frá því ákveðið var að kanna málið og ekki 

síðar en fjórum mánuðum eftir þá ákvörðun. Könnun skal ekki vera óþarflega íþyngjandi fyrir 

fjölskylduna og áhersla er lögð á að mæta einstaklingum af virðingu. Markmið hennar er að 

afla nauðsynlegra upplýsinga um hagi barnsins og fjölskyldu þess, þar á meðal andlegt og 

líkamlegt ástand barns, tengsl foreldra og barns, aðbúnað á heimili, hvernig barni gengur í 

skóla og almennt um líðan og hegðun barnsins. Þegar að könnun máls er lokið er lögð fram 

greinargerð þar sem fram kemur niðurstaða könnunnar. Annað hvort er lagt til að málinu sé 

lokið þar sem ekki sé ástæða til afskipta eða lagt er til að barni og fjölskyldu sé veittur 

viðeigandi stuðningur (barnaverndarlög nr. 80 /2002; Barnaverndarstofa, 2020). 

Sé þörf á úrræðum er gerð áætlun með foreldrum, og barni þegar það á við, þar sem fram 

kemur hvaða stuðning barnavernd muni veita og hvaða úrbætur foreldrar muni gera. 

Hagsmunir barnanna liggja til grundvallar og er almennt byrjað á vægari úrræðum áður en til 

íþyngjandi aðgerða kemur. Undantekning er þegar að þörf er á að beita ýtrustu aðgerðum 

strax í upphafi til að tryggja öryggi barns (barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 

2020). Lögð er áhersla á að höfð sé samvinna við foreldra við gerð áætlunar sem þeir undirrita 

til samþykktar. Börn, 15 ára og eldri, eru stundum einnig beinir aðilar að áætluninni og skrifa 

þá einnig undir. Það á sérstaklega við þegar um er að ræða áhættuhegðun barns  (Anni G. 

Haugen, 2010; barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2020; reglugerð um 

málsmeðferð nr. 56/2004).  

Barnavernd hefur ýmis úrræði til að styðja við börn og fjölskyldur þeirra. Eins og fram 

kemur hér að ofan er lögð áhersla á að mál barns sé unnið í samvinnu við foreldra og með 

samþykki þeirra skv. 24. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002) (Barnaverndarstofa, 2020). 

Stuðningur barnaverndar á heimili barns getur falist í úrræðum á vegum sveitarfélaga, til að 

mynda viðtöl við félagsráðgjafa, tilsjón á heimili viðkomandi, stuðningsfjölskylda og 

persónulegur ráðgjafi fyrir barnið auk þess sem algengt er að barnavernd sé í samstarfi við 

stofnanir og fagfólk sem að málefnum barnsins koma (barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Barnaverndarstofa, e.d.-b.). Barnavernd nýtir einnig úrræði á vegum Barnaverndarstofu og er 
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það þjónusta Barnahúss, Fjölkerfameðferð (MST), Sálfræðiþjónusta vegna óviðeigandi 

kynferðishegðunar og PMTO foreldrafærni (Barnaverndarstofa, e.d.-c; Barnaverndarstofa, 

2020.). 

Einnig getur þurft að vista barn utan heimilis og samþykkja foreldrar og barn þá ráðstöfun 

er það gert skv. 25. gr. barnaverndarlaga (80/2002). Vistun er almennt tímabundin og aldrei 

lengri en þörf er á. Tímabundin vistun er almennt ekki gerð til lengri tíma en tveggja ára. 

Varanleg vistun barns er til 18 ára aldurs, en vistun er heimil allt til 20 ára aldurs liggi fyrir 

samþykki barns. Börnum er skipaður talsmaður er tekin er ákvörðun um vistun þeirra utan 

heimilis og er það hlutverk talsmanns að fá fram viðhorf barns til vistunar og að aðstoða barnið 

við að tjá sig fyrir barnaverndarnefnd. Barnaverndarnefnd úrskurðar ætíð um vistun, hvort 

sem vistun er gerð með samþykki eður ei (barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 

2020). Vistun getur verið til skamms tíma á vistheimili á vegum sveitarfélaga eða fósturvistun 

til lengri tíma. Barnaverndarstofa rekur einnig eitt skammtímameðferðarheimili, Stuðla, og tvö 

langtíma meðferðarheimili, Lækjarbakka og Laugaland. Á Stuðlum er einnig neyðarvistun á 

lokaðri deild þar sem börn dvelja að hámarki í 14 daga (Barnaverndarstofa, e.d.-c; 

Barnaverndarstofa, 2020.). 

Ef ofangreind úrræði skila ekki tilætluðum árangri og foreldrar, eða barn eldra en 15 ára, 

eru ekki til samvinnu um frekari aðgerðir barnaverndar er heimilt að skjóta máli fjölskyldunnar 

til barnaverndarnefndar til úrskurðar, skv. 26. gr. barnaverndarlaga (80/2002). 

Barnaverndarnefnd getur einnig úrskurðað í málum sem snúa að vistun barns utan heimilis og 

er það á gert skv. 27. gr. sömu laga. Standi vistun lengur en fjórar vikur gerir 

barnaverndarnefnd kröfu um málið fyrir dómstólum skv. 28. gr. barnaverndarlaga (nr. 

80/2002). Þrátt fyrir heimild til íþyngjandi úrræða leggur barnavernd mikla áherslu á að vinna 

mál í samvinnu við forsjáraðila sé þess nokkur kostur (Barnaverndarstofa, 2020).  

Foreldramiðuð nálgun (e. parent-centered approach) hefur lengi verið ríkjandi í 

barnaverndarstarfi bæði hérlendis og erlendis og  litið hefur verið svo á að hagsmunir foreldra 

og barna þeirra séu þeir sömu (Fern, 2014). Frá síðustu aldamótum hefur barnmiðuð nálgun 

(e. child-directed approach) verið að ryðja sér til rúms og byggir hún á hugmyndum um 

þátttökulýðræði og þá sérstaklega virka þátttöku barna í ákvörðunum sem áhrif hafa á líf 

þeirra og þroska (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Í næsta 
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kafla skoðum við aukna þátttöku barna í barnaverndarmálum og hvað rannsóknir á segja okkur 

um afleiðingar þess að búa við slakar uppeldisaðstæður.  

2.2 Börnin hafa orðið 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992) hefur haft mikil áhrif í því að auka réttindi barna og hefur hann stuðlað að breyttum 

áherslum í barnaverndarstarfi þar sem aukin áhersla er á réttindi og stöðu barna. Hann var 

fullgiltur á Íslandi 27. nóvember 1992 en það var ekki fyrr en árið 2013 sem hann var lögfestur 

hér á landi (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Aðal 

inntak Barnasáttmálans er vernd, umönnun og þátttaka barna. Segja má að áherslan hafi í 

upphafi verið á fyrstu tvö atriðin, vernd og umönnun barna og er það ekki fyrr en nýlega að 

aukin áhersla hefur verið lögð á þátttöku þeirra (Umboðsmaður barna, 2004).  

Mikilvægt skref í átt að aukinni þátttöku barna á Íslandi í málefnum er þau varðar er 

málþing Umboðsmanns barna og ELSA (European Law Students´ Association) sem haldið var 

29. mars 2003 í Valhöll á Þingvöllum. Þar leiddu unglingar frá níu stærstu sveitarfélögum 

landsins umræðuna. Ráðherrum, alþingismönnum, starfsfólki ráðuneyta og fjölmiðlum var 

einnig boðið að taka þátt og sátu þau með ungmennum og unnu að stefnumótun varðandi 

aukna lýðræðisþátttöku barna og unglinga (Umboðsmaður barna, 2004).  

Barnaþing var haldið í Hörpu 21. – 22. nóvember slíðastliðinn og var í kjölfarið lögfestur 

ráðgjafahópur ungmenna á vegum Umboðsmannsins. Aukin áhersla er á þátttöku barna og að 

þeim sé skapaður vettvangur til að hafa raunveruleg áhrif á þá þætti sem að þeim snúa. 

Umboðsmaður barna hefur unnið skýrslu fyrir félagsmálaráðuneytið þar sem farið er yfir 

mikilvægi þátttöku barna skv. 12. gr. Barnasáttmálans (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins, nr. 19/2013). Fram koma tillögur að því hvernig tryggja megi þátttökurétt 

þeirra og tekur skýrslan til allra sviða þjóðlífs sem áhrif hafa á börn. Ein tillaga í fyrsta áfanga 

er að gerð verði útttekt á mögulegum lagabreytingum og gera má ráð fyrir að 

barnaverndarlögin falli þar undir enda eru þau til endurskoðunar. Auk þess að auka þátttöku 

barna er einnig verið að leggja til að metin verði áhrif lagasetninga og annarra framkvæmda á 

börn og þá í framhaldi hvort taka þurfi sérstakt tillit til þess (Umboðsmaður barna, 2020).  

Gera má ráð fyrir að þessar áherslur muni verða til þess að börn fái meiri tækifæri til að 

vera virkir þátttakendur þegar mál þeirra eru til umfjöllunar hjá barnavernd en hingað til hefur 

vantað upp á virkan þátt þeirra í vinnslu mála (Anni G. Haugen, 2004). Er það í samræmi við 
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þá þróun sem verið hefur síðustu ár um að gera viðhorfi og skoðun barna hærra undir höfði 

(lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013; Umboðsmaður 

barna, 2020) Einnig á það við um vinnslu barnaverndarmála en vísbendingar eru um að 

þátttaka þeirra sé vaxandi og að starfsmenn barnaverndarnefnda séu jákvæðir gagnvart því 

að börn taki virkari þátt í vinnslu þeirra eigin mála, þó enn þurfi að gera betur (Anný Rós 

Ævarsdóttir, 2018). Mikilvægt er að styðja við þessa þróun því börn vilja vera virkir 

þátttakendur í vinnslu barnaverndarmála og taka virkan þátt í að finna og vinna að lausn. 

Barnmiðuð nálgun ætti að vera í forgrunni allrar barnaverndarvinnu því það eru 

uppeldisaðstæður þeirra sem unnið er að því laga. Erfitt er að sjá hvernig hægt er að gera það 

vel án þess að taka mið af þeirra upplifun og þörfum því það eru börnin sem búa við 

afleiðingarnar og verður nánar fjallað um það í næsta hluta (Fern, 2014; María Gunnarsdóttir 

og Anni G. Haugen, 2012).  

2.2.1 Afleiðingar þess að alast upp við vanrækslu og ofbeldi 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki og eru ráðandi afl í lífi barna sinna. Foreldrar eru alla jafna 

aðal umönnunaraðili barns og sem slíkur ber þeim að sinna þörfum barnsins og tryggja því 

öryggi og vernda gegn ofbeldi og öðrum hættum. Einnig er það hlutverk foreldra að efla barn 

til menntunar eða starfsþjálfunar á þeim vettvangi sem hugur þess stendur til og hæfileikar 

liggja (barnalög nr. 76/2003). Flestir foreldrar vilja sinna þessu hlutverki vel en ýmislegt getur 

orðið til þess að vankantar séu á uppeldi barna. Eins og fjallað var um í kafla 2.1 er það hlutverk 

barnaverndar að styðja við þroska og velferð þeirra barna sem ekki búa við viðunandi 

uppeldisaðstæður (barnverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2020). Hér verður fjallað 

um afleiðingar þess að alast upp við vanrækslu og/eða ofbeldi og skoðað hvaða áhrif hefur 

það á þroska og líðan barns að búa við erfiðar uppeldisaðstæður. 

Vanræksla birtist á mismunandi hátt (sjá Tafla 1) en snýst í grunninn um að foreldrar geta 

ekki sinnt þörfum barns og vænta má að það hafi neikvæð áhrif á þroska og velferð barnsins. 

Ofbeldi gegn barni er á hinn boginn athöfn foreldris sem vænta má að hafi neikvæð áhrif á 

þroska þess og velferð (Barnaverndarstofa, 2020; Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). Líkamleg 

vanræksla og líkamlegt ofbeldi eru oft sýnilegastu myndir bæði misbrests í uppeldi en valda 

ekki alltaf alvarlegustu afleiðingunum. Börn sem alast upp við óviðunandi uppeldisaðstæður 

glíma við margskonar afleiðingar sem geta jafnvel fylgt þeim alla ævi. Ýmsir þættir geta haft 

áhrif á það hvort og hversu miklar afleiðingarnar verða (Andershed og Andershed, 2010; 
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Farrington, 2005; Reingle, Jennings, Lynne-Landsman, Cottler og Maldonado-Molina, 2013). 

Einnig getur skipt máli hve lengi barnið býr við erfiðar aðstæður og á hvaða aldurskeiði það er 

(Bronfenbrenner og Morris, 1998). Rannsóknir sýna að tengslamyndun í æsku getur einnig haft 

áhrif á mögulegar afleiðingar þess að alast upp við vanrækslu eða ofbeldi og geta tengsl við 

aðra en foreldra skipt miklu máli ef tengslamyndun foreldris og barns er ábótavant (Ainsworht, 

1989; Dykas og Cassidy, 2011; Gerhardt, 2004; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Rannsóknir sýna það að búa við misbrest í uppeldi og upplifa endurtekin áföll í æsku eykur 

líkur á að glíma við andleg og líkamleg veikindi á fullorðins árum. Sýnt hefur verið fram á fylgni 

milli þess að alast upp við ofbeldi eða vanrækslu og þess að þróa með sér áfallastreituröskun 

(Al Odhayani, Watson og Watson, 2013; Gerhardt, 2004; Hein og Monk, 2017; Institute of 

Medicine and National Research Council, 2014; Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, Sigrún 

Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2014; Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi 

Helgason, 2019). Einnig hafa rannsóknir sýnt áhrif á heilaþroska og virkni í ákveðnum stöðvum 

í heila barna sem alast upp við misbrest í uppeldi og eru það stöðvar sem eru tengdar bæði 

hugrænni og tilfinninga úrvinnslu. Fylgni er á milli þeirrar virkni og að þróa með sér þunglyndi 

og kvíða (Gerhardt, 2004; Hein og Monk, 2017).  

Börn sem alast upp við óviðunandi uppeldisaðstæður þróa oft með sér óhjálpleg bjargráð 

í viðleitni sinni til að draga úr sálrænum eða líkamlegum sársauka sem geta síðan kallað á 

neikvæð viðbrögð frá umhverfinu. Börnin geta þróað með sér hegðunarvanda og viðbrögð 

umhverfisins geta viðhaldið og ýtt undir þessi óhjálplegu viðbrögð ef ekki er staldrað við og 

skoðað hvað liggur að baki. Með því að auka innsýn þeirra sem koma að umönnun þessara 

barna er betur hægt að koma á móts við þarfir barnanna í stað þess að bregðast eingöngu við 

hegðuninni  (Stirling og Amaya-Jackson, 2008). Afleiðingarnar geta verið afdrifaríkar og því 

mikilvægt að bregðast skjótt við þegar barn sýnir áhættuhegðun og því eru forvarnir og 

snemmtæk íhlutun mikilvæg. Án stuðings aukast líkur á áhættuhegðun og áframhaldandi áföll 

geta fylgt (Al Odhayani o.fl., 2013). Það eykur enn frekar líkur á því að þróa með sér og viðhalda 

óhjálplegum bjargráðum, sem birtast til að mynda í neyslu á vímuefnum eða ofneyslu á mat, 

sem og annarri hegðun sem líkleg er til að valda einstaklingnum skaða (Sigríður Hrönn 

Bjarnadóttir o.fl., 2014). 

Afleiðingar þess að búa við slakar uppeldisaðstæður birtast einnig í neikvæðum áhrifum á 

námsárangur og auka líkur á því að búa við slaka efnahaglega og félagslega stöðu (Guðný 
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Bergþóra Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 

2016; Guðný Björk Eydal og Klara Valgerður Brynjólfsdóttir, 2015; Sigrún Harðardóttir og 

Þorlákur Helgi Helgason, 2019; Steinunn Hrafnsdóttir og Drífa Andrésardóttir, 2015). Andlegar 

og líkamlegar afleiðingar þess að alast upp við óviðunandi uppeldisaðstæður geta einnig verið  

kostnaðarsamar fyrir samfélagið (Thielen, ten Have, de Graaf, Cuijpers, Beekman, Evers og 

Smit, 2016). Forvarnir og snemmtæk íhlutun eru því ekki einungis mikilvæg fyrir þau börn sem 

búa við erfiðar uppeldisaðstæður og afleiðingar þeirra heldur er það einnig hagkvæmt fyrir 

samfélagið (Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason, 2019; Thielen o.fl., 2016). Því er 

mikilvægt að leggja aukna áherslu á að styðja við börn sem búa við misbrest í uppeldi.   

2.3 Tengslakenning Bowlby 

John Bowlby (1982), geðlæknir og sálgreinir, kom fyrst fram með hugmyndir sínar um 

mikilvægi geðtengsla á sjötta áratug síðustu aldar og þróaði tengslakenninguna (e. attachment 

theory) byggða á eigin rannsóknum. Fleiri fræðimenn hafa einnig komið fram með kenningar 

um geðtengsl en hér verður fjallað um kenningu Bowlby. Kenning hans fjallar um tilfinningalíf 

ungabarna, óyrt samskipti milli barns og umönnunaraðila og mikilvægi þess að 

umönnunaraðilinn læri að lesa í þessi samskipti og mæti þörfum barnsins. Áhersla er lögð á að 

hegðun ungbarna snúist um þarfir en sé ekki stjórnsemi eða frekja og að það sé hlutverk 

umönnunaraðila að mæta þessum þörfum. Hversu vel tekst til í þessum samskiptum hefur 

áhrif á þroska barnsins (Ainsworth og Bowlby, 1991; Bretherton, 1992).  

Þegar umönnunaraðili les barnið vel og mætir þörfum þess myndast örugg tengsl sem 

barnið yfirfærir síðan yfir á aðra í umhverfi sínu, eins og systkini, ömmu og afa, vini og kennara. 

Strax í frumbernsku er þannig lagður grunnur að því hvernig einstaklingurinn sér heiminn og 

hvernig hann speglar sig. Barnið finnur reglu í viðbrögðum umönnunaraðila sem hefur áhrif á 

væntingar þess til umhverfisins. Bowlby kallaði þetta samspil barns og umönnunaraðila innra 

vinnslukerfi barnsins (e. internal working models) (Ainsworth og Bowlby, 1991; Gerhardt, 

2004). Það til verður uppskrift af því hvernig barnið sér sig í tengslum við aðra, hvort það væntir 

þess að vera elskað eða ekki.  Örugg tengsl verða til þess að barn á auðveldara með að mynda 

traust sem hefur áhrif á getu barnsins til að takast á við aðstæður sínar og umhverfi. Tengsl 

hafa þannig jákvæð áhrif á seiglu. Þegar barn fær þörfum sínum ekki fullnægt og tengsl eru 

ekki sterk dregur úr þeirri seiglu sem barnið getur búið yfir. Barnið treystir ekki umhverfinu og 

hefur því ekki sömu færni við til að takast á við umhverfi sitt. Við það geta áhrif erfiðra 
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aðstæðna verið meiri en ella (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1982; Dykas og Cassidy, 2011; 

Gerhardt, 2004).  

Ainsworth og Bowlby unnu saman um tíma áður en Ainsworth fór til Afríku þar sem hún 

stundaði rannsóknir, þróaði kenningu Bowlby áfram og horfði sérstaklega til óöruggrar 

tengslamyndunar. Síðar tóku þau upp þráðinn og þróuðu kenninguna samhliða frekari 

rannsóknum tengdum henni (Ainsworth og Bowlby, 1991; Bretherton, 1992).  Ainsworth 

framkvæmdi rannsóknir sem kallaðar eru framandi aðstæður (e. strange situation) sem gefa 

góða mynd af tengslamynstri móður og barns við 12 til 18 mánaða aldur barnsins. Niðurstöður 

slíkra rannsókna gefa vísbendingu um þroska barns og samskiptafærni þess í framtíðinni. 

Rannsóknin fer þannig fram að móðirin kemur með barnið í nýjar aðstæður þar sem hún leikur 

við barnið í herbergi sem er fullt af leikföngum. Stuttu seinna kemur ókunnug manneskja inn í 

herbergið sem fer að leika við barnið og móðirin yfirgefur herbergið í stutta stund. Móðirin 

kemur aftur inn og ókunnuga manneskjan fer út,  eftir stutta stund fer móðirin einnig fram, þá 

kemur ókunnuga manneskjan til baka á undan móður og að lokum kemur móðirin aftur og hin 

ókunnuga fer út. Aðferðin er enn notuð til að meta tengslamyndun ungabarna (Gerhardt, 

2004; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).   

Ainsworth greindi fyrst þrenns konar tengslamyndun en seinna var fjórða 

tengslamynstrinu bætt við. Fyrst ber að nefna örugg tengsl (e. secure attachment), þar sem 

börnin leita til móður sinnar bæði í upphafi og þegar hún kemur aftur. Þau gráta jafnvel þegar 

hún yfirgefur þau og leyfa henni að hugga sig þegar hún kemur til baka og ná jafnvægi nokkuð 

fljótt. Í öðru lagi er um að ræða óörugg forðunartengsl (e. insecure  – avoidant) sem lýsa sér 

þannig að börnin sýna lítil viðbrögð við því að móðir komi og fari og lítið er um líkamlega 

snertingu. Í þriðja lagi er um að ræða óörugg tvíbent tengsl (insecure – ambivalent) og eru það 

börnin sem sýna mestu viðbrögðin við aðskilnaði, gráta og eru í miklu uppnámi. Erfiðlega 

gengur að hugga þau og þau sýna jafnvel árásargirni gagnvart móður á sama tíma og þau sækja 

í huggun. Fjórða tengslamynstrið, ringluð tengsl (e. insecure – disorganized) voru greind seinna 

þar sem börnin sýna um margt sömu einkenni og í fyrri birtingamyndum óöruggra tengsla en 

eiga einnig til að frjósa eða hlaupa til móður og stoppa skyndilega (Gerhardt, 2004; Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009).  

Tengslamyndun og fylgni ólíkrar tengslamyndunar við hegðun og líðan hjá eldri börnum 

og fullorðnum hefur verið mikið rannsökuð síðan að Bowlby kom fyrst fram með kenningu 
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sína. Þegar rannsóknir síðustu ára eru skoðaðar með tilliti til þess hvort að börn sem hafa 

óörugg tengsl kom í ljós fylgni milli þess að hafa óörugg– ringluð tengsl (e. insecure – 

disorganized) við móður sína og að hafa tilhneigingu til að úthverfa vandamál (e. externalize 

problems). Rennir það enn frekari stoðum undir tengslakenninguna (Groh, Fearon, van 

Ijzendoorn, Baermans-Kranenburg, og Roisman, 2016). Fylgnin var mismikil eftir því í hvaða 

flokki óöruggra tengsla börnin falla og er sterkust fylgni við óörugg forðunartengsl (e. insecure 

– avoidant) og ringluð tengsl (e. insecure disorganized). Mikilvægt er að hafa í huga að um er 

að ræða fylgni en ekki orsakatengsl þar sem aðrir þættir geti haft áhrif, sem enn hefur ekki 

verið komið auga á. Áhrif tengsla virðast meiri hjá þeim börnum sem búa við fleiri 

áhættuþætti. Vert er að taka fram að ekki var hægt að gera samskonar mat á fylgni milli 

óöruggra eða truflaðra tengsla barna við feður þar sem ekki var nægjanlegt af gögnum til að 

meta það (Fearon, Bakermans, Van IJzendoorn, Lapsley og Roisman, 2010). 

Nýlegar rannsóknir á taugaþroska barna styðja einnig við kenningu Bowlby og í þeim 

rannsóknum koma fram merki um myndun innri vinnslu kerfa (e. internal working model) hjá 

börnum. Þar kemur fram að tengsl eru sérstaklega mikilvæg á fyrstu æviárum og hafa áhrif á 

bæði andlega og líkamlega heilsu einstaklinga til æviloka. Skortur á góðum geðtengslum fyrstu 

æviárin getur þannig haft neikvæð áhrif á tilfinningalíf einstaklingsins, sé ekki unnið með 

vandann þar sem líkur eru á að einstaklingur endurtaki tengslamynstur sem hann þekkir frá 

æsku  (Ainsworht, 1989; Dykas og Cassidy, 2011; Gerhardt, 2004). Þau börn sem eru með 

forðunar (e. avoidant) og ringlaða (e. disorganized) tengslamyndun eiga á meiri hættu að 

úthverfa vandann, tengslamynstur og væntingar um nánd yfirfærast á aðra mikilvæga 

einstaklinga í lífi barnsins og helst það eftir því sem barnið eldist og einnig eftir að 

fullorðinsárum er náð (Fearon o.fl., 2010). Vert er að hafa í huga að rannsóknir hafa sýnt að 

skapgerð barns útskýri að litlu leiti óörugg tengsl sem aftur á móti hafa mikil áhrif á félagsfærni 

barnsins þegar það eldist (Groh o.fl., 2016). Tengslamyndun hefur áhrif á þroska barna en 

samskpil barns og umhverfis skiptir einnig miklu máli þegar skoða á áhrifaþætti á þroska og 

aðlögun barns.  

2.4 Vistfræðikenning Bronfenbrenner  

Bronfenbrenner (1979) kom fram með vistfæðikenningu sína (e. ecological systems theory) til 

að útskýra flókin tengsl einstaklings og umhverfis hvaða áhrif þess samspils á þroska og 

aðlögun hans. Samspilið sem á sér stað bæði innan kerfa og þeirra á milli er síbreytilegt ferli 
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sem einstaklingurinn er virkur þátttakandi í. Ferlið leiðir áfram þroska einstaklingsins. Þegar 

vel gengur byggir það upp líkamlega, vitsmunalega og sálfélagslega færni einstaklings. 

Tímasetning getur einnig skipt miklu máli þegar horft er til þess hvaða áhrif ákveðnir atburðir 

geta haft á líf og þroska viðkomandi því einstaklingur er mis viðkvæmur fyrir neikvæðum 

áhrifum og fer það eftir því á hvaða aldursskeiði hann er. Hve lengi atburður stendur yfir getur 

einnig haft áhrif á hve miklar afleiðingar eru (Bronfenbrenner og Morris, 1998). 

Bronfenbrenner rammar inn samspil ólíkra þátta á líf og þroska einstaklingsins með fimm 

kerfum vistfræðikenningarinnar (sjá Mynd 1), sem öll hafa áhrif á einstaklinginn, þó áhrifin séu 

mismikil. Kerfin eru nærkerfi (e. microsystems), miðkerfi (e. mesosystems), stofnanakerfi (e. 

exosystems), heildarkerfi (e. macrosystems) og lífkerfi (e. chronosystems)  (Bronfenbrenner, 

1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000). Allir tilheyra þessum kerfum og er hægt skoða líf bæði 

fullorðinna og barna út frá þeim. Hér verður fjallað um þau út frá því að það sé barn sem er 

miðpunkturinn. 

 

Mynd 1. Líkan Urie Bronfenbrenner af sálfélagslegum þroska 
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Nærkerfið er nánasta umhverfi barnsins, þar eru þeir sem eru í beinum samskiptum við 

það, svo sem foreldrar, systkini, vinir og kennarar. Við fæðingu er nærkerfi barns fjölskyldan 

en þegar að barnið vex úr grasi fjölgar kerfunum jafnt og þétt. Dagmamma eða leikskóli er eitt 

af þeim fyrstu sem bætist í hópinn, svo kemur skóli, vinir og tómstundir.  Góð tengsl og jákvæð 

samskipti í nærkerfinu hafa jákvæð og uppbyggileg áhrif á þroska barns (Bronfenbrenner, 

1979). Á sama tíma hafa persónueinkenni barns einnig áhrif á samspil hans við nánasta 

umhverfi sitt. Persónueinkenni hafa enn fremur áhrif á hvaða hópa einstaklingurinn velur að 

tilheyra, því algengast er að leita eftir hópum sem deila svipuðum áhugamálum og gildismati. 

Miðkerfið byggist upp af samskiptum á milli nærkerfa, tveggja eða fleiri. Gæði þeirra 

samskipta skipta miklu máli og tengsl þeirra á milli eru mikilvæg. Bronfenbrenner (1986) nefnir 

samskipti foreldra og skóla sem hafi mikil áhrif á líðan barna í skólanum og hvernig þeim 

gengur í námi. Samband foreldra við vini barna þeirra er ekki síður mikilvægt en þó er algengt 

að dragi úr þeim tengslum þegar að á unglingsárin er komið. Einnig dregur úr tengslum foreldra 

og barna á unglingsárum og er þá hætta á að ákveðið ójafnvægi myndist þar sem 

jafningjahópurinn verður stýrandi afl. Mikilvægt er að efla tengsl foreldra og barna til að vega 

upp á móti því ójafnvægi sem annars getur ýtt undir áhættuhegðun (Rabaglietti, Roggero, 

Begotti, Borca og Ciairano 2012).  

Þriðja kerfið er svo stofnanakerfið (exo). Þar eru ýmsar stofnanir eða kerfi sem barnið 

tilheyrir ekki beint en þau hafa samt sem áður áhrif á barnið. Sem dæmi má nefna er 

heilbrigðiskerfið, félagslegar stofnanir og vinnustaður foreldra. Þar eru teknar ákvarðanir sem 

hafa áhrif á barnið og þroska þess en barnið hefur ekki aðkomu að þeim ákvörðunum 

(Bronfenbrenner, 1979). Vinnutími foreldra og viðhorf vinnustaðar til fjölskyldulífs er dæmi 

um stofnanakerfi sem getur haft mikil áhrif á barn þetta.  

Heildarkerfið (e. macro) er yst og hringar sig utan um öll hin kerfin. Þar dvelur meðal 

annars menning samfélagsins, stjórnkerfið, gildismat, lög og reglur. Þrátt fyrir að vera fjarlægt 

er það mikilvægt því áhrif af ákvörðunum í heildarkerfinu ná til nærkerfanna og hafa þannig 

bein áhrif á líf og þroska barnsins (Bronfenbrenner, 1979).  

Að lokum ber að nefna lífkerfið sem nær þvert á öll kerfin og lýsir sögulegu samhengi þess 

tíma sem barnið elst upp í. Í lífkerfinu koma fram skammtímabreytingar og atvik í lífi barns 

sem hafa áhrif á þroska þess, ekki síst ef þær eiga sér stað á viðkvæmum tíma fyrir barnið. 

Breytingar geta einnig haft áhrif á efnahagslega stöðu og fjölskyldugerð (Bronfenbrenner, 



16 

1994). Þegar erfiðleikar eru til staðar í mismunandi kerfum er hætta á að vandi fjölskyldunnar 

sé umfangsmeiri og minni stuðning að sækja í nær umhverfi barnsins. Nú þegar búið er að 

fjalla um vistkerfin er gott að snúa sér að þeim þáttum sem áhrif hafa á þroska barnsins og 

mun næsti hluti kaflans fjalla um áhættu- og verndarþætti.  

2.5 Áhættu- og verndarþættir 

Áhættuþættir í lífi barns geta verið vísbending um að frávikshegðun (andfélagleg hegðun 

eða afbrotahegðun)  geti þróast ef ekki er tímanlega gripið inn í. Því er mikilvægt að finna þau 

börn sem eiga á hættu að þróa með sér frávikshegðun. Bæði er þörf á að finna áhættuþætti 

(sem auka líkur á frávikshegðun) og verndarþætti (sem draga úr líkum á frávikshegðun) og 

beita þannig viðeigandi úrræðum til að dragar úr líkum á þróun frávikshegðunar. (Andershed 

og Andershed, 2010; Farrington, 2005; Reingle, Jennings, Lynne-Landsman, Cottler og 

Maldonado-Molina, 2013). Til þess að mögulegt sé að greina vandann snemma er mikilvægt 

að greiningartækin sem notuð eru komi auga á þá þætti sem spá fyrir um frávikshegðun í 

framtíðinni (Andershed og Andershed, 2010, Farrington og Welsh, 2007).  

Rannsóknir hafa verið gerðar til að freista þess að finna hvaða þættir það eru sem hafa 

áhrif á þróun frávikshegðunar  (Andershed og Andershed, 2010; Farrington, 2005; Reingle o.fl., 

2013). Mannleg hegðun er flókin og oft er erfitt að segja til um það hvað hefur áhrif á ákveðna 

hegðun og hvað ekki. Þannig geta tvö börn sem alast upp við svipaðar aðstæður valið sér ólíkar 

leiðir á fullorðins árum og  tvö börn sem alast upp í ólíkum aðstæðum geta þróað með sér 

samskonar frávikshegðun (Farrington og Welsh, 2007). Í þessu samhengi er mikilvægt að horfa 

til þeirra þátta sem hægt er að hafa áhrif á með inngripi. Fagfólk sem vinnur með börn og 

unglinga og fjölskyldur þeirra getur þá nýtt sér þekkingu á áhættu- og verndarþáttum til að 

beita viðeigandi úrræðum og þannig aukið skilvirkni og árangur (Andrews, Bonta og Wormith, 

2006; Dolan og Rennie, 2008).  

Skipta má þáttunum í þrjá flokka: innri þætti barnsins, þætti sem snúa að fjölskyldu 

barnsins og svo ytri þætti sem snúa að umhverfi barnsins (Andershed og Andershed, 2010; 

Farrington, 2005; Bergman og Andershed, 2009; Eriksson, Cater, Andershed og Andershed, 

2011; Reingle o.fl., 2013). Innri þættirnir eru meðal annars skapgerð og persónuleiki barnsins, 

greind, námsárangur, hvatvísi, ofvirkni, neysla á vímuefnum, lyndisraskanir og ofbeldishegðun 

(Eriksson o.fl, 2011; Farrington, 2005; Reingle o.fl., 2013). Þættir sem snúa að fjölskyldu 

barnsins eru til að mynda uppeldisaðferðir foreldra, ofbeldi foreldra gegn barninu, þátttaka 
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foreldra í lífi barna sinna, samskiptavandi foreldra og skilnaður, samskipti foreldra og barns, 

andfélagsleg hegðun foreldra eða annarra fjölskyldumeðlima og fjölskyldustærð (Eriksson 

o.fl., 2011; Farrington, 2005; Reingle o.fl., 2013). Ytri þættir eru meðal annarra félags- og 

efnahagsleg staða fjölskyldunnar, skóli barnsins og skólamenning, vinir og það umhverfi sem 

barnið elst upp í (Eriksson o.fl., 2011; Farrington, 2005; Reingle o.fl., 2013).  

Erfitt, ef ekki ómögulegt, er að hafa áhrif á suma þætti með úrræðum eða inngripum þegar 

verið er að vinna með barnið eða fjölskylduna í heild. Strákar eru í meiri áhættu á að þróa með 

sér frávikshegðun en ljóst er að ekki er hægt að bregaðst við því með inngripi sem hefur áhrif 

á kyn barnsins. Því er mikilvægt að leggja áherslu á að greina breytanlega þætti, þar sem 

inngrip geti haft áhrif (Farrington, 2005). Gott dæmi um það er að hægt er hafa áhrif á 

uppeldisaðferðir foreldra með því að bjóða þeim upp á foreldrafærni námskeið. Áhersla á 

andlega örvun í leikskóla og þjálfun í félagsfærni barnsins hefur einnig skilað árangri 

(Farrington og Welsh, 2007).  

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er um að ræða beint orsakasamband á milli ákveðinna 

þátta og ákveðinnar hegðunar heldur er fylgni á milli þáttanna og þróunar á frávikshegðun. 

Innbyrðis samspil er á milli þátta og magnast áhrif þeirra eftir því sem fleiri þættir eru til staðar, 

á það við bæði um áhættu- og verndarþætti. (Eriksson o.fl., 2011). Ekki er nóg að reyna að 

draga úr áhættuþáttum heldur er einnig þörf á því að styrkja verndarþætti þar sem þeir virðast 

ýta undir seiglu barna sem búa við álag vegna innri og/eða ytri aðstæðna. Seigla virðist draga 

úr þróun frávikshegðunar (Morrison, Robertson, Laurie og Kelly, 2002; Sattler og Font, 2018). 

Sumir þeir þættir sem nefndir hafa verið geta bæði aukið áhættu og verið verndandi. Má 

þar nefna vini. Að eiga góða vini er verndandi þáttur en ef vinirnir sýna frávikshegðun (til að 

mynda vímuefnaneyslu) virka þeir sem áhættuþáttur (Reingle o.fl., 2013). Greind er annar 

þáttur sem getur bæði virkað verndandi og aukið áhættu. Almennt er litið á háa greind sem 

verndandi þátt en einnig hefur verið sýnt fram á fylgni hárrar greindar við aukna hættu á innri 

vanda (vanlíðan) (Eriksson o.fl., 2011). Mikilvægt getur verið að leita að og meta þessa þætti 

og hafa verið þróuð greiningartæki til að einfalda þá vinnu og gera niðurstöðurnar markvissari.  

2.5.1 ESTER 

Þegar meta á áhættu- og verndarþætti hjá barni og fjölskyldu þess getur það gert vinnuna 

skilvirkari þegar allir sem að fjölskyldunni koma leggi sambærilegan skilning í hvaða þætti skuli 

skoða og hvernig þeir þættir eru metnir. Greiningartæki sem notuð eru til að finna áðurnefnda 
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þætti eru í sífelldri þróun og er nú komin fram fjórða kynslóðin. Fyrsta kynslóðin er opið klínískt 

mat sem byggir alfarið á mati fagaðila. Önnur kynslóðin er formað klínískt mat þar sem leitað 

er eftir fyrirfram ákveðnum upplýsingum. Þriðja kynslóðin byggir á gagnreyndum aðferðum að 

hluta en sækir upplýsingar í ólíka þætti sem getur verið erfitt að bera saman. Fjórða kynslóð 

greiningartækja er gagnreyndur mats- eða tékklisti (Andrews o.fl., 2006). Dæmi um slík 

greiningartæki er EARL (Early Assessment Risk List for Boys) og SAVRY (Structured Assessment 

for Violence Risk in Youth) (Andershed og Andershed, 2010; Andershed o.fl., 2010; Enebrink, 

Långström og Gumpert, 2006).   

Eitt nýjasta fjórðu kynslóðar greiningartækið er ESTER- greiningar og matskerfið sem 

þróað hefur verið af Henrik Andershed og Anna-Karin Andershed, (2010). ESTER skoðar 19 

þætti og eru það 12 áhættuþættir og 7 verndandi þættir (sjá Töflu 2). Þetta eru bæði innri 

þættir barnsins og ytri þættir, sem liggja hjá fjölskyldunni. Allt eru þetta breytanlegir þættir 

sem hægt er að hafa áhrif á með inngripi. Rannsóknir hafa sýnt að þegar fagfólk notar 

gagnreynd matstæki til að gera áhættu- og þarfagreining og beitir viðeigandi inngripi næst 

mun betri árangur í að draga úr frávikshegðun (Andershed og Andershed, 2010; Andershed 

o.fl., 2010). Með því að nota fjórðu kynslóðar greiningartæki, samanber ESTER, er hægt að 

greina vandann fyrr og þannig grípa inn í aðstæður áður en frávikshegðun hefur þróast eða 

stöðva frávikshegðun sem farið er að bera á.  

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir sýnt fram á fylgni á milli innri eiginleika barna 

og ytri aðstæðna þeirra, og svo áhættu þeirra á því að þróa með sér frávikshegðun (Andershed 

og Andershed, 2010; Andershed, Fredriksson, Engelholm, Albert, Berggren og Andershed, 

2010; Andrews, o.fl. 2006; Farrington, 2005; Farrington og Welsh, 2007 og Reingle o.fl. 2013). 

Um er að ræða áhættuþætti sem auka líkurnar á frávikshegðun og verndarþætti sem draga úr 

líkum á því að barn þrói með sér frávikshegðun, þrátt fyrir tilvist áhættuþátta. 

Mikilvægt er að gera greinarmun á föstum/óbreytanlegum þáttum og svo þeim þáttum 

sem hægt er að hafa áhrif á (Farrington, 2005). Fastir/óbreytanlegir þættir geta gefið fagfólk 

innsæi í aðstæður barns og aukið skilning á stöðu þess en til að ná fram breytingum á 

aðstæðum barns þarf fagfólk að leggja áherslu á að vinna með þá áhættu- og verndandi þætti 

sem hægt er að breyta með inngripi. 
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Tafla 2  Áhættu- og verndarþættir skv. ESTER 

Áhættuþættir  

Barnið 

Mótþrói, reiði eða fífldirfska 

Ofvirkni, hvatvísi eða einbeitingarerfiðleikar 

Takmörkuð samkennd, sektarkennd eða eftirsjá 

Málörðuleikar eða slakur námsárangur 

Neikvæðar lausnir, túlkanir eða viðhorf 

Depurð eða sjálfskaðandi hegðun 

Andfélagsleg hegðun 

Áfengis- eða vímuefnaneysla 

Slæmur félagsskapur 

Fjölskyldan 

Erfiðleikar foreldra 

Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns 

Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir 

Verndarþættir  

Barnið 

Jákvæð upplifun af skóla og velgengni í námi 

Jákvæð viðhorf eða góð færni við lausn 
vandamála 

Góður félagsskapur og uppbyggileg áhugamál 

Innsæi og vilji barns til að taka á eigin vanda 

Fjölskyldan 

Geta, stuðningur og þátttaka foreldra 

Jákvæð viðhorf foreldranna og góðar 
uppeldisaðferðir 

Innsæi og vilji foreldra 

       (Andershed og Andershed, 2010) 

Þróa þarf úrræði með þessar upplýsingar í huga og eru þær til þess fallnar að gefa fagfólki 

tækifæri á að gera vinnu sína markvissari og með beri árangri (Andrews o.fl., 2006; Dolan og 

Rennie, 2008; Farrington, 2005). Bæði áhættu- og verndarþættir geta verið til staðar áður en 

frávikshegðun hefur náð að þróast. Með því að nýta greiningartæki, eins og ESTER, er því hægt 

að grípa inn í fyrr í ferlinu og mögulega koma í veg fyrir alvarlegan vanda hjá barni (Enebrink 

o.fl., 2006; Farrington og Welsh, 2007). 

Frekari rannsókna er þörf til að veita betri innsýn inn í það samband sem er á milli áhættu- 

og verndandi þátta og þróunar frávikshegðunar hjá börnum (Enebrink o.fl., 2006). Með því að 

greina með gagnreyndu matstæki áhættu- og verndarþætti hjá börnum og unglingum gefur 
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það tækifæri til koma með hnitmiðuð inngrip og meta árangur þeirra úrræða sem beitt er. 

Þannig er hægt að meta hvort inngrip sem notað er sé að skila þeim árangri sem til er ætlast. 

ESTER greiningar- og matskerfið býður bæði upp á skimun fyrir áhættu- og verndarþáttum hjá 

börnum áður en frávikshegðun hefur þróast til að finna þau börn sem eru líkleg til að þróa 

með sér frávikshegðun og mat þar sem áhættu- og verndarþættir eru greindir nánar til að geta 

sett inn markvissari úrræði metið árangur þeirra  (Andershed og Andershed, 2010; Andershed 

o.fl., 2010). Því er ljóst að með því að greina vandann fyrr er hægt að bregðast við áður en 

frávikshegðun hefur þróast eða er orðin alvarleg auk þess sem gagnreynd greining getur 

auðveldað mat á inngripi. Mikilvægt er að halda rannsóknum áfram og freista þess að átta sig 

betur á því sambandi sem er á milli ákveðinna verndar- og áhættuþátta og þróunar á 

frávikshegðun hjá börnum og unglingum. 

Í kaflanum er fjallað um þann fræðilega grunn sem rannsóknin byggir á. Barnaverndarstarf 

er kynnt út frá bæði lagalegum og faglegum grunni þess og farið yfir helstu afleiðingar þess að 

alast upp við vanrækslu og/eða ofbeldi. Fjallað um tengslakenningu Bowlby (1982) og 

mikilvægi góðra geðtengsla og vistfræðikenningu Bronfenbrenner (1979) sem fjallar um 

samskpil einstaklingsins og umhverfis. Að endingu eru skoðaðir áhættu- og verndarþættir sem 

sýnst hafa áhrif á þróun frávikshegðunar hjá börnum og ESTER-matstækið kynnt í því 

samhengi. Hér líkur fræðilegri umfjöllun um viðfangsefnið og í næsta kafla er farið yfir þá 

aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni.  
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3 Aðferð 

Í kaflanum er fjallað um þá aðferðafræði sem stuðst er við í rannsókninni og þá aðferð sem 

notuð er við framkvæmd rannsóknarinnar. Farið er yfir ferlið allt frá hugmynd að niðurstöðum. 

Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla. Í kafla 3.1 er fjallað um þá aðferðafræði sem rannsóknin byggir 

á og þeim rannsóknaraðferðum sem beitt er við greiningu gagnanna. Kafli 3.2 lýsir framkvæmd 

rannsóknarinnar þar sem þátttakendur eru kynntir, farið yfir gagnaöflun, úrvinnslu og 

greiningu. Í kafla 3.3 er fjallað um þau siðferðilegu álitamál sem upp hafa komið. 

3.1 Aðferðafræði 

Frá upphafi hefur maðurinn verið í þekkingarleit. Viðhorf hans til þekkingar er sífellt að 

breytast og kemur það meðal annars fram í því hvernig rannsakendur nálgast viðfangsefni sín 

á ólíkan hátt. Þeir sem aðhyllast póst-positívisma (e. postpositivism) líta þannig á að til sé einn 

ákveðinn raunveruleiki sem hægt er að mæla og með því að beita ákveðnum aðferðum er 

hægt að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir skekkju af völdum fyrirframhugmynda 

rannsakanda (Creswell, 2013). Þeir sem aðhyllast þetta sjónarhorn leggja áherslu á megindlega 

aðferðafræði þar sem gert er ráð fyrir því að hægt sé að staðla spurningar og mæla þannig 

hinn eina sanna sannleika. 

Félagsleg mótunarhyggja (e. social constructivism) gerir aftur á móti ráð fyrir því að 

raunveruleikinn mótist í samskiptum þar sem menning, reynsla og aðstæður hafi áhrif 

(Creswell, 2013). Þannig er ekki hægt að taka rannsakandann út úr rannsókninni en mikilvægt 

að hann geri grein fyrir sér til að hægt sé að meta niðurstöðurnar útfrá því hvaða áhrif 

rannsakandinn gæti hafa haft á ferlið og á þann raunveruleika sem dreginn er fram í 

rannsókninni. Raunveruleikar mótast í gegnum samskipti og það sem rannsóknir skoða er sá 

raunveruleiki sem mótast í samskiptum rannsakanda og þátttakanda. 

Póstmódernismi (e. postmodernism) gerir ráð fyrir því að þátttakendur í rannsóknum taki 

virkan þátt í rannsókninni og hafi þannig áhrif á þann raunveruleika sem rannsóknin sýnir og 

eins og í félagslegri mótunarhyggju (e. social constructivism) er ekki gert ráð fyrir hlutlægni. 

Nytjahyggja (e. pragmatism) tekur þetta skrefinu lengra og leggur áherslu á aðferðir sem henta 

viðfangsefninu hverju sinni. Rannsóknir endurspegla annað hvort hlutlæga eða huglæga 

þekkingu, allt eftir því hvað nýtist þátttakendum rannsóknarinnar best. Gagnrýnin fræði, 
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kynþátta-, kynja-, hinsegin- og fötlunarfærði (e. critical, race, feminist, queer and disability 

theory) leggja áherslu á að nýta rannsóknir til að breyta raunveruleikanum (Creswell, 2013).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) byggja á fjórum 

síðarnefndu fræðilegu sjónarhornum og fara áherslur og aðferðafræði rannsóknarinnar eftir 

því hvar innan þessara sjónarhorna rannsakandinn staðsetur sig og rannsókn sína. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir gera ekki ráð fyrir einum mælanlegum raunveruleika eða algildum 

sannleika heldur er lögð áhersla á að fá fram upplifun þátttakenda eða þeirra sannleika 

(Charmaz, 2014; Creswell, 2013; Crotty, 1998 og Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Áherslur 

mínar falla vel að félagslegri mótunarhyggju (e. social constructivism) enda kemur oft fram í 

starfi mínu sem félagsráðgjafa að einstaklingar upplifa sama atburðinn ólíkt. Algildur 

sannleikur er ekki til og reynsla og upplifun er einstaklingsbundin og litast hún af bakgrunni 

þeirra og aðstæðum. Þess vegna vel ég að nálgast rannsóknarefni mitt út frá fræðilegu 

sjónarhorni félagslegrar mótunarhyggju.  

Eftir að hafa skerpt á fræðilegu sjónarhorni var næsta skref að ákveða hvaða aðferðafræði 

eða rannsóknarsnið myndi nýtast best í rannsókninni. Starf mitt sem félagsráðgjafi í 

barnavernd felur í sér að ræða við börn og foreldra þeirra til að leggja mat á aðstæður þeirra 

og meta þörf þeirra fyrir stuðning. ESTER matskerfið (Andershed og Andershed, 2014a) er 

meðal annars notað til að meta áhættu- og verndarþætti í lífi barns og nota ég hluta þeirra 

þátta í rannsókninni. Því fannst mér mikilvægt að velja aðferðafræði og nálgun sem hjálpar 

mér að nálgast efnið með opnum huga og varð grunduð kenning í anda Charmaz (2014) fyrir 

valinu. Í nálgun sinni á grundaðri kenningu leggur Charmaz (2014) ríka áherslu á að 

rannsakandinn geri sér grein fyrir áhrifum sínum á rannsóknina og niðurstöður hennar. Með 

það í huga legg ég ríka áherslu á að vera rannsakandi en ekki barnaverndarstarfsmaður í allri 

vinnu við rannsóknina, bæði í viðtölum og við greiningarvinnu. Þrátt fyrir það mun ég aldrei 

geta þurrkað út áhrif mín. Rannsóknarspurning og viðtalsvísir er sprottinn úr bakgrunni mínum 

og reynsluheimi og þekkingin verður til í samskiptum milli mín og þátttakendanna.  

Öflun gagna með eigindlegum rannsóknaraðferðum getur farið fram á mismunandi vegu 

og fer það bæði eftir fræðilegu sjónarhorni rannsakanda og þeirri rannsóknaraðferð eða 

rannsóknarsniði sem hann notar. Þeir sem ekki þekkja vel til eigindlegra rannsóknaraðferða 

gætu tengt aðferðina við þátttökuathuganir í anda mannfræðilegra etnógrafía. 

Þátttökuathuganir eru enn mikið notaðar í eigindlegum rannsóknum en auk þeirra byggja 
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eigindlegar rannsóknaraðferðir á viðtölum, rýnihópum og greiningu á fyrirliggjandi gögnum 

(Charmaz, 2014; Creswell, 2013; Crotty, 1998 og Hennink ofl., 2011). 

Þekking mín og reynsla kemur óhjákvæmilega til með að hafa áhrif á rannsóknina og byrjar 

strax með vali á verkefninu. Með því að nota aðferðafræði og aðferð grundaðar kenningar í 

anda Charmaz (2014) dreg ég úr áhrifum fyrirfram hugmynda með því að byrja að kóða gögnin 

með opinni kóðun, línu fyrir línu. Þannig dreg ég ekki bara fram það sem ég býst við að gögnin 

hafi fram að færa heldur einnig það óvænta. Greiningin fer fram samhliða gagnaöflun og getur 

því einnig orðið til þess að ég sveigi af leið, áherslurnar verði aðrar og að viðtalsramminn 

breytist. Sveigjanleikinn hentar vel þar sem áherslan er á að ná fram upplifun þátttakenda. 

Rannsakandinn stendur ekki fyrir utan rannsóknina og þó það séu þátttakendur sem leiða 

rannsóknina áfram er það í samspili þeirra og rannsakanda sem ný þekking mótast (Charmaz, 

2014).  

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Hér er farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar, val á þátttakendum og aðgengi, gagnaöflun, 

úrvinnslu og greiningu gagna.  

3.2.1 Val á þátttakendum 

Þátttakendur eru fjórar konur og einn karl á aldrinum 19 til 30 ára og hafði barnavernd haft 

aðkomu að þeim þegar þau voru að alast upp. Leitað var eftir viðmælendum sem höfðu verið 

vistuð utan heimilis í lengri eða skemmri tíma og þar sem aðkoma barnaverndar hafði haft 

nokkur áhrif á líf þeirra. Ástæður aðkomu barnaverndar gátu verið ólíkar en öll bjuggu við 

vanrækslu, flest einnig við ofbeldi og þar á meðal kynferðisofbeldi. Ólíkt var hve lengi 

barnavernd hafði unnið með viðmælendum og fjölskyldum þeirra, allt frá nokkrum árum yfir í 

nær alla æsku viðkomandi, allt til 18 ára aldurs. Við val á þátttakendum er miðað við að þau 

hafi orðið lögráða 18 ára samkvæmt lögræðislögum nr. 71 frá árinu 1997 og að unnið hafði 

verið að málum þeirra samkvæmt núverandi barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þátttakendur 

voru um margt ólíkir, þau bjuggu víðs vegar um landið og voru á ólíkum stað í lífi sínu, allt frá 

því að vera að vera í endurhæfingu eftir langvarandi vímuefnaneyslu yfir í að vera með 

háskólamenntun og gift með börn. Það sem sameinar þau er að barnavernd veitti þeim og 

fjölskyldum þeirra stuðning á meðan þau voru að vaxa úr grasi sem fólst meðal annars í vistun 
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utan heimilis. Þau þurftu í æsku að takast á við erfiða reynslu sem hefur án efa átt þátt í að 

mótað þau. 

3.2.2 Aðgengi 

Ég fór af stað með það markmið að nota snjóboltaaðferð við að nálgast þátttakendur. 

Snjóboltaaðferð er oft notuð þegar verið er að rannsaka jaðarhópa sem erfitt er að nálgast. 

Fyrsti viðmælandi bendir á næsta og svo koll af kolli (Hennink ofl., 2011). Fyrsti 

heimildarmaður minn gat ekki vísað mér á annan viðmælanda svo að ég þurfti að leita aftur í 

nærumhverfi mitt og bað vini, kunningja og kennara um að aðstoða mig við að komast í 

samband við viðmælendur. Þar fékk ég samband við starfandi fósturforeldra sem komu mér í 

samband við fyrrverandi fósturbörn sín. Þannig nýti ég óformlegt tengslanet til að komast í 

samband við viðmælendur mína (Hennink ofl., 2011). Ég sendi fósturforeldrum kynningarbréf 

(sjá fylgiskjal I) sem þeir sendu áfram á fyrrum fósturbörn sín sem þau töldu að væru tilbúin 

að ræða við mig. Ef fósturbarn samþykkti hafði ég samband, fyrst með tölvupósti þar sem ég 

kynnti mig og verkefnið sem ég fylgdi svo eftir með símtali þar sem þau samþykktu þátttöku. 

Þá var ákveðið hvar og hvenær viðtal færi fram. Þátttakendur fengu allir sent í tölvupósti 

kynningarbréf (sjá fylgiskjal I) og upplýst samþykki (sjá fylgiskjal II) og útprentað áður en 

viðtalið fór fram og undirrituðu þau samþykki áður en viðtalið hófst. 

3.2.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnaöflun hófst vorið 2017 og stóð yfir með hléum til ársloka 2018. Tekin voru viðtöl við 

þátttakendur þar sem lögð var áhersla á að viðmælendur segðu frá eigin reynslu og upplifun 

(Charmaz, 2014; Creswell, 2013; Crotty, 1998 og Hennink ofl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á áhrif bæði verndandi- og áhættuþátta þegar kemur að velferð barna (Andershed og 

Andershed, 2010; Andershed o.fl., 2010; Andrews o.fl., 2006; Farrington, 2005; Farrington og 

Welsh, 2007 og Reingle o.fl, 2013). Þeir þættir voru lagðir til grundvallar viðtalsramma sem 

notaður var í viðtölum við þátttakendur (sjá fylgiskjal III). Um er að ræða tengsl, upplifun af 

skóla, vinatengsl, samskipti við uppruna fjölskyldu, fyrirmyndir, viðhorf foreldra til vímuefna 

og afbrota, uppeldisfærni foreldra, innsæi barns og foreldra og þátttaka í tómstundum. Einnig 

var leitast við að fylgja eftir áherslum hvers viðmælanda þannig að fram kæmi það sem skiptir 

hann mestu máli. Í viðtölum kom fram, auk verndandi þátta, ýmsir áhættuþættir sem oft lágu 

til grundvallar eða tengdust aðkomu barnaverndar á einhvern hátt og var því óhjákvæmilegt 

að ræða þá. Einnig á það stundum við að verndandi þáttur og áhættuþáttur er sitt hvor hliðin 
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af sama pening, það er að segja skortur á verndandi þætti getur verið áhættuþáttur 

(Farrington og Welsh, 2007). Viðtalsrammi var uppfærður eftir fyrsta viðtal og bætt var inn 

spurningu um tengsl þeirra í æsku enda voru tengsl viðmælenda við foreldra og aðra nákomna 

rauður þráður í gegnum viðtölin.   

Tekin voru fimm viðtöl, eitt við hvern þátttakanda. Þrjú viðtöl voru tekin á heimili 

viðmælenda, eitt viðtal var tekið í gegnum myndsímtal og símtal og eitt var tekið í 

lánshúsnæði. Ástæða þess að viðtöl voru ekki tekin á heimili viðmælenda var að tveir 

viðmælendur bjuggu fjarri höfuðborgarsvæðinu. Þegar að annar þeirra viðmælanda var í 

heimsókn á höfuðborgarsvæðinu var ákveðið að nýta tækifærið og fá lánaða íbúð til að halda 

staðnum hlutlausum. Til stóð að fara og hitta hinn viðmælandann í heimabyggð en var því ekki 

komið við og var því ákveðið að nýta tæknina og ræða saman í myndsímtali. Gæði 

myndsímtalsins versnuðu þegar á leið og endaði á að hringt var í viðmælanda og viðtalinu lokið 

í síma.  

Viðtölin sem tekin voru heima hjá viðmælendum fóru fram þannig að eitt var tekið inni í 

svefnherbergi viðmælanda þar sem aðrir fullorðnir voru heima og vildi hann ræða við mig í 

einrúmi. Í hinum tveim viðtölunum sátum við inn í eldhúsi og enginn annar fullorðinn var á 

heimilinu á þeim tíma. Viðtalið sem tekið var í láns íbúð var tekið inn í stofu og sat ég á 

heimaskrifstofu á heimili mínu þegar að fjarviðtalið var tekið. Fyrir hvert viðtal hugleiddi ég 

klæðaburð minn þar sem ég er töluvert eldri en viðmælendur mínir. Auk þess starfa ég sem 

félagsráðgjafi og vildi því ekki vera klædd í samskonar fatnað og ég er oftast í vinnunni og var 

það bæði gert fyrir viðmælendur mína og fyrir mig til að staðsetja mig sem rannsakanda en 

ekki félagsráðgjafa. Ég valdi í öll skiptin gallabuxur og peysu, var lítið máluð og í þægilegum 

skóm. 

Viðtölin voru á bilinu 45-90 mínútur að lengd og samanlögð lengd þeirra var 305 mínútur. 

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og voru síðan afrituð orð fyrir orð ásamt 

aðdraganda og eigin hugleiðingum alls 257 blaðsíður. Ég tók viðtölin upp á símann minn sem 

ég færði svo yfir í tölvu. Viðtölin voru síðan afrituð nákvæmlega og fengin var aðstoð við afritun 

þriggja viðtala. Athugasemdir rannsakanda voru skráðar samhliða afritun og er það í raun 

fyrsta skrefið í greiningu gagnanna. Greining á gögnunum hefst því samhliða gagnaöflun. 

Þannig geta komið fram kóðar og þræðir sem skoða þarf nánar og verður jafnvel til þess að 

viðtalsramminn þróast og breytist eins og gerðist eftir fyrsta viðtal í þessari rannsókn 
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(Charmaz, 2014). Allar persónugreinanlegar upplýsingar viðmælenda eru dulkóðaðar, sem og 

nöfn þeirra sem þeir ræða um, nöfn á skólum, sveitarfélögum og öðru sem hægt er að rekja til 

þátttakenda eða annarra sem þeir nefna. Öllum gögnum, hljóðupptökum og afritunum var 

eytt eftir að vinnu við ritgerðina var lokið.   

3.2.4 Greining 

Gögnin voru greind út frá aðferðafræði grundaðrar kenningar (e. grounded theory) (Charmaz, 

2014). Byrjað var á að kóða gögnin opið, línu fyrir línu til að vera opin fyrir því sem þau hafa 

fram að færa. Með því að kóða þau línu fyrir línu er hægt að sökkva sér niður í gögnin og ná 

þannig meiri tengingu við þau og þá merkingu sem liggur að baki orðanna. Ákvörðun um að 

byrja markvissa kóðun kemur eftir að opin kóðun hefur dregið fram ákveðna þræði sem 

rannsakandinn telur vert að skoða nánar (Charmaz, 2014 og Hennink ofl., 2011). 

Greiningarblöð (e. analytic memo) eru notuð til að greina hvern kóða fyrir sig og síðar til að 

tengja sama kóða og greina þar þemu sem hægt er að byggja úr gögnunum. Áhersla er lögð á 

að greina hliðstæður og á sama tíma gera grein fyrir því sem er ólíkt. Tölvukerfið ATLAS 

(http://atlasti.com/) var notað til að halda utan um greiningu gagnanna.   

3.3 Siðferðilegar áskoranir 

Siðferði er mikilvæg í öllum rannsóknum og á það ekki síst við þegar að þátttakendur deila 

reynslu sem er erfið eða umdeild. Rannsóknin sjálf og framsetning á niðurstöðum má hvorki 

skaða einstaklingana eða hópinn sem þau standa fyrir. Best er ef rannsóknin leiðir til ábata 

fyrir hópinn sem ætla má að sé markmið rannsókna (Brinkmann og Kvale, 2015; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006; Hennink ofl., 2011 og Sigurður Kristinsson, 2013). 

Hlutverk barnaverndar er, eins og áður  hefur komið fram, að tryggja rétt barna til að búa 

við öryggi og sjá til þess að þörfum þeirra, andlegum, líkamlegum og félagslegum sé sinnt. 

Unnið er eftir barnaverndarlögum (80/2002) sem kveða á um heimildir starfsmanna 

barnaverndarnefnda til að hafa frumkvæði að upphafi máls og beitingu úrræða. Þetta veldur 

því að innbyggt valda ójafnvægi er á milli starfsmanna barnaverndar og skjólstæðinga þeirra.  

Þar sem þátttakendur eru ungt fólk sem barnavernd hafði aðkomu þegar þau voru börn 

og ég er starfsmaður barnaverndar var mikilvægt að tryggja það að samþykki þeirra væri 

óþvingað (Sigurður Kristinsson, 2013). Ég notaði þannig ekki eigin skjólstæðinga og reyndi að 

nálgast þá með óformlegum leiðum til að tryggja að ákvörðunin um þátttöku væri þeirra. Ég 

http://atlasti.com/
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kynnti rannsóknina fyrir þeim bæði í tölvupósti og símleiðis áður en ég hitti þau auk þess sem 

ég fór yfir markmið rannsóknarinnar og lagði áherslu á að þau gátu hætt þátttöku hvenær sem 

var. Auk þess voru þau upplýst um að þau gætu hafnað að fjalla um ákveðin málefni þó að þau 

vildu halda áfram þátttöku í rannsókninni. Einnig lagði ég mikla áherslu á að í viðtölunum væri 

ég nemandi í Háskóla Íslands og rannsakandi, en ekki starfsmaður barnaverndar og að 

niðurstöðurnar væru óháðar starfi mínu. Ég lagði áherslu á að vera óformlega klædd í 

viðtölunum til þess að leggja enn frekar áherslu á það, eins og áður hefur komið fram.  

Vísindasjóður Félagsráðgjafafélags Íslands veitti mér styrk til verkefnisins og var hann 

notaður til að greiða kostnað vegna afritunar, Atlas tölvuforrits, ljósritunar- og prentkostnað 

sem og annan tilfallandi kostnað. Rannsóknin er óháð og hafði styrkurinn engin áhrif á 

niðurstöður.  

Neikvæðar afleiðingar rannsókna eru þekktar og mikilvægt að hafa í huga að rannsóknin, 

annað hvort framkvæmdin eða niðurstöður, valdi þátttakendum ekki skaða. Ekki er nóg að 

vernda þátttakendur heldur getur einnig þurft að vernda fjölskyldu þeirra og aðra sem tengjast 

þeim (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Hennink ofl., 2011 og Sigurður Kristinsson, 2013). Ég 

ræddi við þátttakendur um trúnaðinn og upplýsti þau um að allir fá gervinöfn. Á það við bæði 

um viðmælendur og aðra sem rætt er um því að þátttakendur segja ekki eingöngu frá sér 

heldur ræða þau einnig fjölskyldu sína, vini og aðra sem ekki hafa gefið samþykki fyrir þátttöku 

í rannsókninni. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru settar fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar og er lögð áhersla á að ekki sé hægt að rekja upplýsingarnar til ákveðinna 

einstaklinga eða staða.  

Því var velt upp hvort ástæða væri til þess að sækja um leyfi til Vísindasiðanefndar Háskóla 

Íslands (2014) þar sem um er að ræða hóp sem deilir erfiðri reynslu og gæti sem slíkur 

mögulega verið skilgreindur sem viðkvæmur hópur. Við það að skilgreina einhvern sem part 

af viðkvæmum hóp setjum við hann ósjálfrátt í samhengi við valdleysi og leyfum hópnum, eða 

einstaklingnum, ekki að taka afstöðu til stöðu sinnar sjálfur. Þess vegna vel ég að tala um hóp 

sem deilir erfiðri reynslu. Þar sem um er að ræða fullorðna einstaklinga sem tilheyra ekki 

skilgreindum hóp, þó raddir fósturbarna hafi fengið að heyrast meira nýverið, og ekki er verið 

að skoða heilsufarsupplýsingar var talið að ekki væri þörf á leyfi Vísindasiðanefndar.  

Reynsla mín sem starfsmaður barnaverndar hefur óneitanlega áhrif á rannsóknina. Það 

gæti haft áhrif á viðmælendur mína ef þeir tengja mig við stofnun sem þau hafa misjafna 
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reynslu af. Einnig þarf ég að vera vakandi fyrir því að fyrirfram hugmyndir mínar um 

rannsóknarefnið liti ekki nálgun mína, bæði við gagnaöflun og greiningu gagnanna og tel ég 

mig geta komið upplifun þeirra á framfæri án þess að valdsmunur hafi áhrif þar á. Þar sem ég 

starfa áfram á þessum vettvangi má benda á að rannsóknin hefur haft bein áhrif á mig og störf 

mín. Viðtöl við þátttakendur hafa vakið mig til umhugsunar um þátttöku barna í vinnslu 

barnaverndarmála og gert mig meira vakandi fyrir því að tryggja að raddir þeirra heyrist.  

Í kafla 3 hefur verið fjallað um þá aðferðafræði sem stuðst er við í rannsókninni, á hvaða 

fræðilega grunni hún byggir og þá aðferð sem notuð er við framkvæmd rannsóknarinnar, en 

rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð og greining gagnanna á grundaðri kenningu 

í anda Charmaz (2014). Þátttakendur voru kynntir og farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar 

og gagnaöflun og velt upp siðferðislegum álitamálum.  Í næsta kafla verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum sem fengnar voru með greiningu gagnanna. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er greint frá megin niðurstöðum úr viðtölum við fimm einstaklinga sem deildu 

þeirri lífsreynslu að barnavernd hafði aðkomu að þeim og fjölskyldu þeirra þegar þau voru að 

alast upp. Öll voru þau einnig vistuð á vegum barnaverndar, á vistheimili, fósturheimili eða á 

meðferðarheimili. Ég lagði upp með að skoða ákveðna þætti sem finna má í viðtalsramma 

(viðauki III). Viðtalsramminn var uppfærður eftir fyrsta viðtalið þar sem tengsl við foreldra 

komu sterkt fram og var því bætt inn spurningum sem snéru að tengslum viðmælenda við 

foreldra og aðra. Eins og fram kom í kafla 3 voru gögnin greind út frá aðferðafræði grundaðrar 

kenningar þar sem áhersla er á að opna gögnin, draga fram sjónarhorn þátttakenda og er lögð 

áhersla á það hér.   

Niðurstöðukafli skiptist í fimm undirkafla. Fyrst er það tengslamyndun inn á heimilinu sem 

er skoðuð og er þá átt við tengsl við foreldra og systkini. Annar undirkaflinn fjallar um tengsl 

viðmælenda við aðra sem honum tengjast eins og ættingja, vini, foreldra vina og aðra fullorðna 

sem viðmælendur eru í tengslum við. Í þriðja undirkaflanum segja viðmælendur frá líðan sinni 

og hegðun þegar þau voru að alast upp og þeim greiningum sem þau hafa fengið, ef einhverjar 

eru. Fjórði undirkaflinn fjallar um aðkomu barnaverndar að málefnum þátttakenda og upplifun 

þeirra af því samstarfi. Að lokum er samantekt. Reynsla viðmælenda og upplifun þeirra liggur 

til grundavallar á niðurstöðunum og er lögð áhersla á að raddir þeirra heyrist. Þetta er gert 

bæði með endursögn og með því að vitna beint í orð þeirra sjálfra. Áður en farið er yfir 

niðurstöðurnar eru þátttakendur kynntir til sögunnar:  

Aron 

Aron ólst upp á höfuðborgarsvæðinu, hjá einstæðri móður ásamt einu systkini. Samband hans 

við föður var stopult, meðal annars vegna vímuefnaneyslu föður. Móðir hans var mikið 

fjarverandi vegna vinnu. Aron var greindur með ADHD og lesblindu við upphaf 

grunnskólagöngu og upplifði fljótt mikinn skólavanda og skipti ítrekað um skóla. Hann byrjaði 

ungur að skrópa og fikta við reykingar og áfengisneyslu sem fljótt þróaðist yfir í neyslu annarra 

vímuefna. Hann notaði áfengi og önnur vímuefni frá um 13 ára aldri og hefur farið í meðferð 

á flestum meðferðarstofnunum á Íslandi. Hann varð edrú rúmu ári áður en viðtalið var tekið 

eftir langa framhaldsmeðferð og bjó hjá móður ásamt systkini sínu. Hann var þá tvítugur.  
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Erla 

Erla ólst upp í þorpi úti á landi hjá báðum foreldrum sínum og systkinum. Erla var greind með 

ADHD og áfallastreituröskun á unglingsárum. Barnavernd kom inn í líf hennar þegar hún sagði 

frá því að eldri bróðir hennar hafi misnotað hana frá því hún var um sjö ára gömul þar til hún 

sagði frá er hún var 13 ára. Bróðir hennar hlaut dóm fyrir brotið. Hegðun hennar versnaði á 

unglingsárum í kjölfar þess að hún áttar sig á því hvað hafi komið fyrir hana og fylgdi því mikil 

vanlíðan. Hún fékk ýmiskonar stuðning og fór meðal annars á Barna- og unglingageðdeild 

(BUGL) í tvígang og í fóstur í sex mánuði. Eftir að fóstrinu lauk hefur hún búið á heimili foreldra 

sinna ásamt yngra systkini sínu og var með áætlun um að flytja að heiman þegar að viðtalið 

var tekið, hún var þá 19 ára gömul.  

Ósk 

Ósk ólst upp í þorpi úti á landi ásamt móður sinni, yngra og eldra systkini. Móðurfjölskylda 

hennar bjó þar og flutti móðir þangað með börnin eftir skilnað og hóf Ósk skólagöngu sína þar. 

Móðir Óskar á við geðræn vandamál að stríða auk þess sem hún misnotaði áfengi. Faðir hennar 

var fjarlægur, meðal annars vegna vinnu og áfengisvanda. Mikill stuðningur var frá 

móðurfjölskyldunni sem bjó í sama þorpi. Ósk gekk ágætlega í skóla, prófaði ýmsar tómstundir 

en entist ekki í neinu. Þegar að Ósk var 15 ára fóru hún og systir hennar í fóstur og var hún þar 

í 18 mánuði. Hún flutti að heiman fljótlega eftir að hún varð 18 ára og fór í nám. Í dag er hún 

háskólamenntuð og býr úti á landi ásamt eiginmanni og tveim börnum. Hún var 30 ára þegar 

að viðtalið var tekið. 

Jóna 

Jóna bjó á höfuðborgarsvæðinu ásamt foreldrum og eldra systkini þar til foreldrar hennar 

skildu og faðir flutti af heimilinu. Hún fór reglulega í umgengni til föður sem bjó í nágrenninu. 

Hann glímir við ómeðhöndluð geðræn veikindi og hefur beitt Jónu bæði andlegu og líkamlegu 

ofbeldi. Hún varð einnig fyrir miklu einelti í skóla. Jóna þróaði með sér kvíða og braust vanlíðan 

hennar út sem hegðunarvandi. Hún fór í fóstur þegar við 10 ára aldur og flutti ásamt móður í 

annað sveitarfélag eftir vistun. Vel var tekið á móti henni í nýja skólanum og eignaðist hún 

góðar vinkonur þar ásamt því að faðir bjó ekki í nágrenni við nýja heimilið. Þegar viðtalið var 

tekið var Jóna 19 ára og stundaði háskólanám utan höfuðborgarsvæðisins, meðal annars til að 

skapa fjarlægði milli hennar og föður.   
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Dagný 

Dagný ólst upp hjá móður ásamt yngri systkinum og var lítið samband við föður. Móðir 

Dagnýjar á að baki sambúð með mörgum mönnum. Þær mæðgur fluttu ört, meðal annars til 

að komast hjá afskiptum barnaverndar. Dagný ólst upp við mikla vanrækslu og bæði andlegt 

og líkamlegt ofbeldi af hendi móður og var barnavernd inn og út út hennar lífi. Þegar hún var 

um sex ára beitti þáverandi sambýlismaður móður hana kynferðislegu ofbeldi og varð hún 

endurtekið fyrir kynferðislegu ofbeldi í framhaldi af því. Hún sagði móður sinni frá ofbeldinu 

en hún trúði ekki frásögn hennar fyrir nokkrum árum seinna. Dagný glímdi snemma við 

hegðunarvanda og lagði móðir ofuráherslu á að börnin væru greind með vanda. Dagný leitaði 

sjálf til barnaverndar þegar hún var 13 ára gömul og var vistuð utan heimilis í kjölfarið en 

systkini hennar bjuggu áfram á heimilinu. Hún var vistuð á vistheimili og í fóstri ásamt því að 

fara í meðferð á meðferðarstofnun á vegum Barnaverndarstofu. Þegar að viðtalið var tekið bjó 

hún ásamt kærasta sínum úti á landi, þar sem fjölskylda hans bjó einnig. Hún stundaði nám, 

samhliða því sem hún var að vinna úr þeim áföllunum sem hún hefur orðið fyrir. Hún var 21 

árs þegar viðtalið var tekið. 

4.1 Innan veggja heimilisins – tengsl við foreldra og systkini 

Fyrst er farið yfir tengslin, enda eru þau grunnurinn sem byggt er á. Hér verður fjallað um 

tengsl viðmælenda við foreldra sína og systkini, eða tengslamyndun innan 

kjarnafjölskyldunnar. Í því samhengi verður aðlögunarhæfni þeirra skoðuð og hvort þessi 

frumtengsl hafi haft áhrif á færni þeirra til að takast á við erfiðleika í uppvexti sínum.  

4.1.1 „Ég er alltaf að bíða eftir að fólk gefist upp á mér“   

Í viðtölunum komu allir þátttakendur inn á tengsl sín við foreldra sína. Aðstæður þátttakenda 

í æsku voru um margt ólíkar en í viðtölunum má greina lítil eða ótraust tengsl við foreldra hjá 

þeim flestum. Í frásögnum þeirra má sjá að foreldrar þeirra gátu ekki alltaf sinnt þörfum þeirra 

þegar þau voru að alast upp og skortur var á nánd. Hvort sem það skýrðist af veikindum 

foreldra, vímaefnaneyslu þeirra eða fjarveru vegna vinnu lýstu þau öll áhrifum þess að hafa 

ekki sterk tengsl við annað eða báða foreldra.  

Tengsl við foreldra stýrðu væntingum þeirra til umhverfisins. Þegar foreldri var ekki til 

staðar og veitti viðmælendum ekki það öryggi sem þau þurftu hafði það áhrif á það hvernig 

þau nálguðust heiminn. Væntingar þeirra til annarra byggðu þannig á tengslum þeirra við 

foreldra sína: 
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Málið er það að ... ég er þannig enn þá í dag ... ég ýti alltaf í fólk þannig að ég bíð eftir að 

það gefist upp á mér. Það er málið eftir mömmu mína. Ég er alltaf að bíða eftir að fólk 

gefist upp á mér (Dagný). 

Þeir viðmælendur sem lýsa hvað minnstum tengslum segja einnig frá mikilli vanlíðan. Þau 

áttuðu sig illa á eigin tilfinningum og upplifðu skort á gleði: 

Ég man ekki eftir svona gleðistundum sem krakki ... Þannig ég fékk  mikla spennu og hélt 

að mér leið vel þannig, þegar ég var spenntur. Þá var ég að fá adrenalínið ... og hélt að það 

væri bara svona vellíðan sko. En hafði aldrei fengið einhverja svona alvöru raunverulegar 

tilfinningar, einhverja hamingju sko (Aron). 

Samhliða því að átta sig ekki á eigin tilfinningum áttu þau erfitt með að átta sig á tilfinningum 

og væntingum annarra. Í leit að vellíðan og hamingju tóku þau þátt í áhættuhegðun og fengu 

sífellt neikvæðari viðbrögð frá umhverfinu. Sem börn með takmarkað innsæi í eigin stöðu 

höfðu þau ekki skilning á því að þörf var á að breyta hegðun sinni. Á þeim tíma áttuðu þau sig 

heldur ekki á því hvaðan vanlíðan þeirra var sprottin og leiddust sum þeirra út í neyslu 

vímuefna í leit sinni að hamingju.  

Ég var náttúrlega strax ungur bara byrjaður að bæla niður allar tilfinningar með neyslu sko. 

Fór í rosa harða neyslu sko, rosa ungur (Aron). 

Eftir því sem vandi þeirra óx virtust foreldrar þeirra hafa verið fjarlægari. Viðmælendur lýstu 

þeirri upplifuna að finnast þau ekki tilheyra fjölskyldu sinni heldur vera sem baggi á henni. Þau 

voru jafnvel uppspretta átaka innan fjölskyldunnar. Án sterkra tengsla við foreldri eða annan 

umönnunaraðila upplifðu þau ekki það öryggi sem þau þurftu til að þroskast og dafna hjá 

fjölskyldu sinni og héldu áfram að nota óhjálpleg bjargráð til að bæta líðan sína, sem varð til 

þess að bæði vanlíðan þeirra og vandi jókst.  

Flestir viðmælendur sögðu einnig frá því að lítið hafi verið um reglur og ramma á heimili 

þeirra þegar þau voru að alasta upp. Sum tengdu það við eigin erfiða hegðun og tóku þannig 

ábyrgð á því að foreldrar þeirra gátu ekki veitt þeim það öryggi sem börn þurfa á að halda.  

Mörg lýstu mikilli fjarveru foreldra, annað hvort raunverulegri fjarveru vegna vinnu eða 

andlegri fjarveru þar sem foreldri var tilfinningalega ekki til staðar fyrir þau þrátt fyrir að vera 

á staðnum. Þeir viðmælendur sem ekki lentu í miklum vanda vegna skorts á ummhyggju og 

aðhaldi á heimili segja öll frá stuðningi og aðhaldi frá annað hvort systkinum eða öðrum utan 

fjölskyldunnar og er fjallað nánar um það hér á eftir.  
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Ein birtingamynd skorts á reglum sem þátttakendur lýstu var þegar að foreldrar sinntu 

ekki uppeldisskyldum sínum og tryggðu ekki öryggi á heimili þeirra. Þá var það barnið sem tók 

ábyrgð á sjálfu sér, foreldri sínu og aðstæðum á heimili: 

Svo var maður kannski í því að henda fólki út þegar maður er tíu ára eða tólf ára. Að eiga 

að bera ábyrgð á að halda einhverjum, unglingapartýjum, eða fullorðinspartýjum, í 

lágmarki (Ósk). 

Í frásögnunum kom skýrt fram að þau sem lýstu mikilli og langvarandi vanrækslu upplifðu meiri 

áhrif og afleiðingar tengslavandans fylgdu þeim inn í fullorðinsárin. Í uppvextinum bjuggust 

þau ekki við því að fullorðnir mættu þörfum þeirra og skortur var á trausti bæði til foreldra og 

annarra fullorðinna í þeirra lífi. Þau áttu til að mynda erfitt með að treysta starfsfólki skóla og 

meðferðaraðilum og oft var mikill mótþrói var gagnvart meðferð og stuðningi til staðar. Sum 

sjá ekki að hægt hefði verið að nálgast þau á annan hátt, sjá vandann alfarið liggja hjá sér:  

ég fékk rosalega góð aðferð og nálgun og allt það en ég tók því bara þannig að ég væri 

eitthvað þúveist, öðruvísi eða eitthvað og fór bara í uppreisn. Ég var í rosalegri uppreisn 

sem krakki sko. Tók öllu bara illa, sko. ... var með mjög ógnandi hegðun alltaf í skólanum, 

árásargjarn og var vondur við hina krakkana og (Aron). 

Önnur átta sig á að mögulega hefði verið hægt að hjálpa þeim betur ef að foreldrar hefðu verið 

til staðar fyrir þau. Aðstoðað þau við að mæta kröfum skólakerfisins og verið málsvari þeirra 

út á við.  

Einnig voru dæmi um að foreldrar hafi ekki getað mætt þörfum viðmælenda þrátt fyrir 

góðan vilja, vegna eigin veikinda, vanda barnsins eða sambland af hvoru tveggja. Vangeta 

foreldra til að mæta þörfum þeirra í æsku varð til þess að vandinn óx. Fram kom að foreldrar 

náðu ekki tökum á vandanum heima og voru ekki málsvarar barna sinna í kerfinu að því marki 

sem þau þurftu.  

Sko pabbi minn er nefnilega mjög veikur. Þannig að það var … ég var mjög mikið kvíðabarn. 

Þú veist þegar ég var átta ára eða níu ára þegar Hrunið var þá var ég að fylgjast með 

fréttunum og ég var kvíðin yfir öllu fólkinu sem var búið að missa íbúðina sína. Þú veist ég 

var bara kvíðin yfir öllu. Ég þróaði með mér mjög mikinn kvíða því ég var svo hrædd við 

hann. ... Ég náttúrlega vissi að mamma var veik en ég vissi ekki hversu alvarlega. Ég var 

náttúrlega svo kvíðin þannig að fyrir mér þá var hún að deyja (Jóna). 

En Jóna sagði einnig frá góðum tengslum við móður sína sem hafi reynt að styðja hana en 

vegna álagsins sem skapaðist vegna veikinda föðurs Jónu og sífelldra afskipta hans af 

heimilislífinu, hegðunarvanda Jónu og eigin veikinda hafði hún ekki burði til þess. En þegar að 



34 

aðstæður breyttust, þær fluttu fjær föður sem hafði í kjölfarið minni áhrif, líðan og hegðun 

Jónu batnaði til muna og veikindi móður gengu yfir, var móðir hennar til staðar fyrir hana og 

sinnti þörfum hennar sem studdi við þá breytingu sem orðin var hjá Jónu.   

Tveir viðmælendur urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku á heimilum sínum. Aðstæður 

þeirra voru um margt ólíkar en báðar lýstu þær slökum tengslum við foreldra. Þegar þær sögðu 

foreldrum sínum frá kynferðisofbeldinu upplifðu þær báðar að fyrstu viðbrögð foreldra þeirra 

voru að trúa þeim ekki.  

Mamma og pabbi fóru í afneitun, bara í tvö ár eða eitthvað. Trúðu þessu ekki. ... Já trú... 

þú veist, hélt að ég væri að ljúga ... og ... sem náttúrulega va ... eða þú veist gerir ... setur 

mig í enn erfiðari stöðu af því ég er ein eitthvað að reyna að berjast fyrir sannleikanum 

(Erla).  

Og hérna það situr alltaf í mér því ég man að ég sagði frá við mömmu mína en hún sagði 

að ég væri bara að ljúga (Dagný). 

Að vera ekki trúað jók mikið á vanda þeirra. Í stað þess að fá viðurkenningu á áfallinu sem því 

fylgdi að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi var þeim sagt að upplifun þeirra sé röng og 

raunveruleiki þeirra var véfengdur. Það ýtti enn frekar undir það mat þeirra að ekki sé hægt 

að treysta fullorðnum og að vandinn hljóti að liggja hjá þeim. Sú upplifun var meira áberandi 

hjá Dagnýju þar sem hún var í kringum sex ára aldur þegar hún sagði móðir sinni frá ofbeldinu 

og hafði hún færri tækifæri til að leita annað með frásögn sína. Hún sat því ein með afleiðingar 

ofbeldisins og vantraust hennar til fullorðinna óx. Þó að foreldrar hafi seinna trúað þeim var 

þetta skipsbrot fyrir samband þeirra sem var viðkvæmt fyrir og ýtti undir skort á öryggi og 

trausti þeirra til foreldra sinna. Tengsl foreldris og barns urðu fyrir miklum áhrifum og sárin 

vegna þessar vantrúar voru ekki að fullu gróin á þeim tíma sem viðtölin voru tekin. 

Viðhorf viðmælenda til foreldra sinna á þeim tíma sem viðtölin voru tekin voru misjöfn. 

Þau sem höfðu jákvætt viðhorf til foreldra sinna og voru í ágætis sambandi við þau höfðu tekið 

ábyrgð á samskiptunum og stilltu væntingum sínum í hóf, í samræmi við getu foreldra sinna.  

Við tölum saman nánast á hverjum einasta degi og hún kemur mikið hingað. En þetta er 

alltaf allt út frá hennar forsendum. Hún kemur hérna því að hún er að fara í 

læknisheimsóknir og það þarf að skutla henni og græja hana og hún er ekkert í því að koma 

og passa og hjálpa til. Maður er bara með tuskuna á eftir henni hérna því hún er með 

kaffibollann, sullandi útum allt. Herbergið inni sem hún gistir í er fullt af pappírsbréfum og 

nammi bréfum og súkkulaði kexpökkum. Þetta er svona eins og að fá ungling inn á 

heimilið, sko. Óþekkan ungling (Ósk). 



35 

Flest viðmælenda sögðust ekki ósátt við foreldra sína þegar viðtalið var tekið og gátu 

auðveldlega skilið hvers vegna foreldrar þeirra gátu ekki sinnt þeim. 

Viðmælendur upplifðu öll skort á tengslum við foreldra sína þegar þau voru að alast upp. 

Ástæður voru ólíkar og slök tengslamyndun mismikil. Skortur á sterkum geðtengslum hafði 

áhrif getu þeirra til að tengjast öðrum sem og viðhorfi þeirra og væntingum til þess að fá 

þörfum sínum mætt af öðrum fullorðnum þegar þau voru að alast upp. Í frásögnum þeirra kom 

fram að tengsl við systkini í æsku voru mikilvæg og gátu haft áhrif á tengslamyndun þeirra við 

aðra. Nánar verður fjallað um tengsl við systkini í næsta hluta.  

4.1.2 „bara minn klettur“    

Allir viðmælendur ólust upp með systkinum, einu eða fleirum. Ólíkt var hvar í systkinaröðinni 

þau voru og tengsl þeirra við systkini sín voru mjög mismunandi, allt frá því að vera mjög náin 

yfir í það að hafa varla talast við þegar þau voru yngri. Þegar að samband systkina var gott lýsa 

viðmælendur því sem miklum styrk. Þau tilheyrðu og gátu leitað til einhvers á heimilinu þó að 

foreldrar hafi ekki verið til staðar, hvort sem um var að ræða raunverulega eða tilfinningalega 

fjarveru foreldra. Systkini gátu þannig verið mikill stuðningur og veittu öryggi í oft krefjandi 

aðstæðum.  

Ósk lýsti því að Thelma systir hennar hafi verið henni mikilvæg þegar þær voru að alast 

upp: 

En þá var alltaf rosalega gott að hafa hana heima og við sváfum alltaf í sama rúmi. Þó svo 

að við værum með sitthvort herbergið og, og hérna vorum alltaf saman og þegar það var 

enginn annar vorum við alltaf tvær saman. Vorum rosa nánar ... Já, ég held að það hafi 

svona hjálpað rosa mikið (Ósk). 

Þær áttu einnig bróður en hann var fjarlægari. Þegar vista þurfti þau systkinin vegna veikinda 

móður þeirra var hann oft vistaður á öðrum stað eða fór til föðurs þeirra. Hann var því meira 

einn en þær voru tvær saman og telur þegar Ósk horfir til baka telur hún að það hafi oft verið 

erfitt fyrir hann þó þær systur hafi fundið minna fyrir því í æsku.  

Náið samband systkina og mikil samvera var Erlu einnig mikilvæg og þegar hún lýsir bróður 

sýnum segir hún: „bara minn klettur“ (Erla). Þau voru mikið tvö ein þar sem foreldrar voru 

mikið frá, bæði vegna vinnu og náms. Bróðir hennar misnotaði hana síðan í mörg ár og var það 

henni mikið áfall þegar hún áttaði sig á því að samband þeirra var ekki það sem kallast eðlilegt 

systkinsamband og að hann hafi verið búinn að brjóta á henni í langan tíma. Þegar hún sagði 
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frá ofbeldinu missti hún þann einstakling sem hún hafði sterkust tengsl við, bróðir sinn. Og 

þegar að foreldrar hennar voru ekki til staðar fyrir hana tilfinningalega myndaðist tómarúm 

sem erfitt var að fylla og sótti hún í áhættuhegðun í kjölfarið.  

Sum viðmælenda lýstu sambandi sínu við systkini sín ekki sem styðjandi. Mikið hafi verið 

um rifrildi þeirra á milli og systkini jafvel kennt þeim um vanda fjölskyldunnar óháð því hvort 

það ætti við einhver rök að styðjast eða ekki: 

Hún sagði samt að hún hefði alltaf kennt mér um það að pabbi var veikur. Hún sagði alltaf: 

Já, hann breyttist bara þegar þú fæddist. En málið er að hún man ekkert fyrr en eftir að ég 

fæddist (Jóna). 

Þegar að hegðunarerfiðleikar voru áberandi hafði það áhrif á samskipti systkina. Aron lýsti því 

að þegar að hann var að alast upp þá var hann ekki í neinunu sambandi við systkini sitt, sem 

hann þó ólst upp með og var lítið eldra en hann sjálfur. Litið var á Aron sem vanda 

fjölskyldunnar og voru samskipti systkinanna ekki góð. Það var ekki fyrr en Aron hafði náð 

tökum á vanda sínum að tengslin fóru að styrkjast.  

Við höfum aldrei fyrr en núna bara á síðustu átta mánuðum náð eitthvað saman sko, við 

höfum alltaf bara hatað hvort annað. Aldrei verið svona sterk tilfinning á milli okkar sko. 

Alltaf bara sko ef við áttum einhver samskipti þá vorum við að rífast eða slást (Aron). 

Nokkrir viðmælendur upplifðu aðskilnað frá systkinum sínum í æsku. Oftast var það vegna 

vistunar utan heimilis og í eitt skipti þegar að eldra systkini flutti af heimilinu til að fara búa. 

Öll voru þau sammála um að mikilvægt sé að viðhalda tengslum við systkini og það sé ekki síst 

mikilvægt að hafa það í huga þegar að ekki öll systkini fara í vistun utan heimilis á sama tíma 

eða þegar að systkini voru ekki vistuð á sama stað. 

Einar var svolítið mikið, þúveist, einn og hann fór t.d. þúveist aldrei m... við vorum 

eiginlega aldrei sett á sama stað. Það var alltaf verið að hérna, tvístra okkur soldið. Alltaf 

við tvær settar saman og hann eitthvert annað. Hann sendur kannski í sveit yfir sumarið á 

meðan við vorum hjá Sóley frænku. Þannig að hann, já, hann var soldið svona. Soldið 

einangraður sko. Þannig að það var soldið leiðinlegt. Það náttúrulega, maður skilur samt 

alveg að það sé dáldið erfitt að taka að sér þrjá krakka sko og mikið auðveldara að taka að 

sér tvær litlar ljóshærðar (Ósk) 

Einn viðmælandi lagði einnig áherslu á ábyrgð barnaverndar að tryggja samskipti milli systkina, 

ekki síst þegar að eldri systkini eldast úr kerfinu en þau yngri eru enn vistuð á vegum 

barnaverndar. Þá ætti barnavernd að tryggja umgengni við systkini til að viðhalda mikilvægum 

tengslum.  
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Í frásögnum þátttakenda eru systkini oftast stuðningur við þau eða hlutlaus. Þeim fannst 

öllum mikilvægt að eiga gott samband við systkini sín, þó ekki væri nema fyrir það að þau deila 

sameiginlegri æsku og hafa, að minnsta kosti að hluta til gengið í gegnum svipaða hluti. Þeim 

fannst enginn skilja viðhorf þeirra og upplifun á foreldrunum eins vel og systkini, þó þau væru 

ekki alltaf alfarið sammála um aðstæður þeirra í æsku. Þegar að systkinasambandið var náið 

gat það vegið upp á móti slökum tengslum við foreldra og haft þannig jákvæð áhrif á þroska 

og líðan viðmælenda.  

4.2 Mikilvægi stuðnings utan heimilis 

Viðmælendur lýstu ekki einungis sambandi sínu við foreldra og systkini heldur sögðu einnig frá 

samskiptum sínum og tengslum við vini, ættingja og aðra fullorðna utan kjarnafjölskyldunnar. 

Viðmælendur voru spurðir út í samband þeirra við aðra fullorðna í nærumhverfi sínu á 

uppvaxtar árum sínum. Fram kom að ættingjar, kennarar, meðferðaraðilar og fósturforeldrar 

mynduðu sterk tengsl við þau og skipuðu stundum stórann sess í lífi þeirra, tímabundið eða til 

lengri tíma. Einnig voru vinatengsl viðmælenda skoðuð, samband þeirra við jafnaldra og 

upplifun af áhrifum þeirra.  

4.2.1  „ ekkert nema væntumþykja“  

Í frásögnum þátttakenda komu fram upplýsingar um samband þeirra við nánustu ættingja 

sína. Hlutverk ættingja í uppvexti þeirra voru um margt ólíkt og þau sem upplifðu stuðning 

stórfjölskyldunnar töldu hann hafa verið mjög mikilvægan. Stuðningur ættingja gat þannig 

dregið úr afleiðingum vanrækslu á heimilinu og veitti þeim stuðning til að viðhalda stöðugleika 

í lífi sínu. Ef stórfjölskyldan var ekki til staðar vantaði ákveðið öryggisnet og á það sérstaklega 

við þar sem viðmælendur ólust upp við vanrækslu.  

Af frásögnum viðmælenda má sjá að þau sem fengu virkan stuðning frá ættingjum sínum 

fengu þar umönnun og öryggi sem þau skorti heima. Þau fundu fyrir því að það var einhver 

sem lét sér annt um velferð þeirra og tryggði að grunnþörfum þeirra væri mætt.  

Sóley [systir móður] var í póstinum sem sagt var þar og þá kom hún alltaf, hún var að bera 

út í okkar hverfi, þá kom hún alltaf við. Hún kom alltaf við og bankaði uppá og kíkti á okkur 

og það var svona nánast á hverjum degi sem hún gerði það (Ósk). 

Á þeim tíma fannst Ósk þetta oft „alveg óþolandi“. En sá svo seinna að þetta var „ekkert nema 

væntumþykja“. Hún er eini þátttakandinn sem segir frá nánast daglegum tengslum við 

ættingja og miklum stuðningi.  
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 Viðhorf stórfjölskyldunnar var viðmælendum einnig mikilvægt. Þegar þau upplifðu að 

stórfjölskyldan hafði skilning á þeim aðstæðum sem þau voru í og lagði trúnað í frásagnir þeirra 

fengu þau viðurkenningu á upplifun sinni. Þeim var trúað og það gaf þeim ákveðið öryggi. Erla 

segir frá því hve mikilvægt það var fyrir hana að stórfjölskylda hennar öðru megin hafi trúað 

henni og stutt hana. Það hjálpaði henni þegar hún efaðist um upplifun sína og þegar hún fékk 

ekki stuðning heima  

Þegar stórfjölskyldan var ekki til staðar upplifðu viðmælendur ákveðna einangrun og skort 

á stuðningi og viðurkenningu á þeim aðstæðum sem þau bjuggu við. Einnig kom fram að þá 

var stuðningur við foreldra einnig takmarkaður sem gerði aðstæður á heimili enn erfiðari. Erlu 

reyndist það erfitt þegar að hún upplifði að fjölskylda annars foreldris síns studdi gerandann 

frekar en hana og lýsir hún því að tekið hafi verið meira tillit til hans heldur en hennar. Þegar 

hann treysti sér ekki til að hitta hana var hún til dæmis beðin um að mæta ekki í boð eða 

heimsóknir: „Ég get ekki staðið í að vera fyrir einhverjum kynferðisafbrotamanni sko. Af því að 

ég er alltaf látin víkja“. Dagný lýsti enn fremur þeirri vanlíðan sem fylgdi því þegar að móðir 

hennar eyðilagði samband hennar við ættingja sína með því að lýsa henni á versta veg. 

Fjölskyldan tók móður hennar trúanlega og Dagný missti þar mikilvægan stuðning úr lífi sínu.   

Það er reyndar núna örlítið í dag sem fólk er að koma til baka og sjá að ég er ekki 

manneskjan sem búið er að mála mig. Þú veist, það hafa gengið sögur um að ég sé svo 

rosalegur sprautufíkill. Ég hef aldrei snert sprautur. Þú veist, það var allskonar eitthvað 

svona sem mamma mín hefur verið að dreifa (Dagný). 

Í frásögnum þátttakenda kom skýrt fram að stórfjölskyldan gengdi mikilvægu hlutverki við 

að draga úr áhrifum vanrækslu og ofbeldis sem þau urðu fyrir. Stórfjölskyldan gat veitt þeim 

öryggi og var ómetanlegur stuðningur. Þegar að þau gátu ekki gengið að stuðning ættingja sem 

vísum hafði það neikvæð áhrif á þau, bæði á líðan þeirra og dró úr öryggistilfinningu. En það 

voru ekki bara fullorðnir innan fjölskyldunnar sem skiptu máli heldur gátu aðrir fullorðnir sem 

urðu á vegi viðmælenda haft mikil áhrif.  

4.2.2 „Þau eru bara amma og afi“   

Viðmælendur ræddu einnig um samskipti sín við aðra fullorðna í nærumhverfi. Það voru til að  

mynda foreldrar vina, starfsfólk skóla, nágrannar, meðferðaraðilar og fósturforeldrar. 

Samskiptin og tengslin voru um margt ólík, sum áttu jákvæðar minningar um marga sem þau 
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hittu á lífsleiðinni á meðan að önnur sögðu frá því að lenda ítrekað í aðstæðum þar sem litið 

var á þau sem sökudólg og þeim fannst þau ekki eiga viðreisnar von.  

Öll höfðu þau samskipti við kennara og starfsfólk skóla og var sú reynsla mjög ólík en hafði 

áhrif á þau öll. Þau sem upplifðu jákvætt viðmót kennara og starfsmanna skóla leið vel í 

skólanum. Mætingar voru almennt góðar og þau áttu góðar minningar um skólann. Þeir 

viðmælendur sem upplifðu að kennarinn bar hag þeirra fyrir brjósti voru þakklátir fyrir þann 

stuðning sem þau fengu þar. Erla lýsir því að hún hafi fengið stuðning frá kennurum þrátt fyrir 

erfiða hegðun um það leiti sem kynferðisbrotin komu upp á yfirborðið. Skólinn stóð við bakið 

á henni og fékk hún enn stuðning frá kennurum eftir að hún útskrifaðist úr grunnskólanum. 

Hún var í unglingadeild greind með ADHD og sýndi oft erfiða hegðun og lýsti því að hún hafi 

fengið stuðning og þá aðstoð sem hún þurfti, bæði áður en hún fékk greiningu og eftir að 

greining kom. Hafði það mikil áhrif á líðan hennar, bæði í skóla og utan hans þar sem hún var 

að ganga í gegnum erfiða lífsreynslu í kjölfar mikils áfalls.  

Segja má að helmingur viðmælanda hafi haft jákvæða upplifun af skóla og helmingur 

neikvæða þar sem viðmót til Jónu breyttist mjög eftir fósturvistun þegar hún hóf nám í nýjum 

skóla. Í fyrsta skólanum sem hún gekk í upplifði hún sig sífellt sem sökudólg og blóraböggul. 

Hún var lögð í einelti af nemendum og fékk ekki stuðning frá starfsfólki skólans heldur var 

frekar litið á hana sem vandann. Hún átti við hegðuanrvanda að stríða vegna mikils kvíða en 

fékk engan stuðning eða skilning frá skólanum. Hún sagði frá því að eftir að hafa slegið frá sér 

þegar að nokkrir strákar voru að stríðan henni voru afleiðingarnar þær að hún var skömmuð 

og fékk ekki að fara með í skólaferðalag á meðan að drengirnir fengu engin viðbörgð við sinni 

hegðun. Það kom henni því ánægjulega á óvart þegar að vel var tekið á móti henni í nýjum 

skóla eftir fósturvistun: 

Og líka kennarinn minn er mjög góð sko. Hún einmitt bara labbaði með mér upp að tveim 

stelpum sem voru með mér í smíði og því og sagði: „Þetta er Jóna og hún ætlar að vera 

vinkona ykkar.“ Og þær bara: „Okey“ og við erum tíu saman í vinahóp og erum allar mjög 

góðar vinkonur (Jóna). 

Fram kemur í viðtölum þeirra sem sögðu frá neikvæðri reynslu úr skóla að viðmót í skóla 

hafði mikil áhrif á líðan þeirra og viðhorf þeirra til sjálfs sín. Hvernig var talað um og við þau í 

skólanum endurspeglaðist í lýsingum þeirra á sjálfum sér og aðstæðum sínum. Neikvæð 

orðræða kom þannig sterkt fram og Aron sagði til að mynda ítrekað frá því að mikil vandræði 

hafi verið á honum: 
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Eða ég var í öllum skólunum í sveitarfélaginu sko. Já það var alveg svoleiðis, sko. Það var 

rosalega mikil vandræði á mér þegar ég var krakki (Aron). 

Þeir þátttakendur sem áttu við hegðunarvanda að stríða upplifðu síminnkandi þol 

skólaumhverfisins og sífellt neikvæðara viðmót. Þau fannst ekki að reynt hafi verið til fullnustu 

að koma á móts við þau og ekki virðist hafa verið reynt að skyggnast á bakvið ástæður 

hegðunarinnar þrátt fyrir að vitað hafi verið um aðkomu barnaverndar. Einblínt var á 

hegðunarvandann og  upplifðu þau að hafa verið sjálfkrafa dæmd sek sama hver átti sök: 

Það var alltaf erfitt þú veist. Ég man, ég man að ég var komin með hegðunarvanda bara í 

fyrsta bekk. Og líka bara að það var ekkert uppeldi á okkur þannig að ég náttúrlega bara 

stal og laug og gerði það sem ég vildi. Það voru engar skammir og enginn agi (Dagný). 

Í frásögnum þeirra sem glímdu við hvað mestan hegðunarvanda kom fram að neikvætt viðhorf 

yfirfærðist á umhverfið almennt. Þau upplifðu neikvætt viðhorf frá foreldrum vina og jafnvel 

einelti frá skólafélögum: 

Einu sinni kom kona heim til pabba alveg brjáluð yfir að ég hefði gert eitthvað. Og pabbi 

var alveg „já, hvenær var þetta“? „Þennan dag“ ... pabbi bara „já hún var á Austurlandi þá, 

bara hinu megin á landinu.“ Hún bara, „já hún gerði þetta samt!“ Þú veist það var alltaf 

bara ... þannig að ég átti aldrei séns í þessu hverfi. Það var alltaf allt mér að kenna, alveg 

sama hvað gerðist (Jóna).  

Þau upplifðu að þau ættu ekki viðreysnar von og olli það vonleysi. Þau hættu að reyna og sættu 

sig við að viðhorf umhverfis til þeirra væri rétt og viðbrögð við hegðun þeirra réttlætanleg. 

Sum þurftu að bíða fram yfir 18 ára til að upplifa í fyrsta skipti að tilheyra einhverjum. Dagný 

fann í fyrsta skipti fyrir því að tilheyra fjölskyldu og vera velkomin þegar að fjölskylda kærasta 

hennar tók henni opnum örmum. Það tók hana samt sem áður nokkurn tíma að treysta þeim 

og með þolinmæði og nærgætni gátu þau sýnt henni að þeim þyki vænt. Þá fyrst fannst henni 

hún tilheyra.   

Flest segja viðmælendur frá því að stuðningur fósturforeldrar hafi skipt miklu máli og tala 

á jákvæðan hátt um fósturforeldra sína. Aron stoppaði þó stutt í fóstri og tengdist 

fósturforeldrum ekki. Hann var ákveðinn í að halda áfram í neyslu og ekki tilbúinn að þiggja 

aðstoð og sá því ekki tilgang í því að gefa fósturforeldrum tækifæri. Dagný talar vel um 

fósturforeldra sína en segir að hún hafi farið of seint í fóstur, að vandi hennar hafi verið 

fósturforeldrum ofviða, þrátt fyrir mikla reynslu. Það hefði verið betra fyrir hana að fara á 

meðferðarheimili á þeim tímapunkti og upplifði hún að fóstrinu lauk skyndilega og án þess að 
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hún vissi af hverju stuttu áður en til stóð að hún færi heim. Það var henni erfitt því þar upplifðu 

hún enn eina höfnun og var því enn sannfærðari um að hún væri þess ekki verð að vera elskuð.  

Þegar að fósturvistun gekk vel hafði hún áhrif á velferð viðmælenda. Fósturforeldrar buðu 

þátttakendum öryggi, umönnun og nánd og var það eitthvað sem þau höfðu öll þráð en farið 

á mis við hjá foreldrum sínum.  

Ég er náttúrulega rosalega þakklát fyrir að hafa farið þarna til Ágústu og þeirra, þau eru 

alveg bara frábær og þúveist ég er ennþá í sambandi við þau í dag. Þau eru bara amma og 

afi sko (Ósk). 

Síðan er alltaf fósturmóðir mín sem hefur verið minn klettur bara frá upphafi og ég heyri í 

henni daglega. Ég fer oft til þeirra en það er reyndar minna,  líður lengra á milli af því að 

ég er alltaf að vinna.  Ég lít á þau sem foreldra mína í dag (Erla). 

Fram kemur í frásögnum þeirra að fósturforeldrar hafi sýnt þeim skilning. Þau hafi tekið á 

hegðun og verið með skýran ramma en þau hafi verið tilbúin að horfa á hvað lá á bak við 

hegðunina til að hjálpa þeim. 

Ég þurfti bara að komast út úr aðstæðunum. Já, það var það fyrsta sem þau gerðu þau 

ákváðu að horfa ekkert á fréttir fyrstu svona átta, níu mánuðina. Svo ég myndi ekki sjá 

þær. Og takmörkuðu samskipti við pabba líka. Og þá allt í einu breyttist allt, skilurðu. Það 

bara breyttist allt hjá mér og svo þegar ég kom í bæinn þá var ég náttúrlega ekki lengur í 

sama skóla. Þannig að ég gat byrjað og ég var ekki lögð í einelti og svona, skilurðu. Ég gat 

bara byrjað með hreint blað (Jóna). 

Fósturvistun veitti þannig tvennskonar aðstoð. Þau upplifðu skilning og þörfum þeirra var 

mætt sem dró úr vanlíðan og hegðunarvanda þegar það fylgdi. Auk þess komust úr erfiðum 

aðstæðum, fengu hvíld og tækifæri til að komast í betra jafnvægi og jafnvel átta sig á hlutverki 

foreldra í erfiðleikum sínum. 

Fram kom í viðtölum við þátttakendur að meðferðaraðilar gátu haft sterk áhrif á þau ef 

tengslamyndun tekst og traust myndast. Viðmælendur voru allir varir um sig í samskiptum við 

fagfólk og fljót að átta sig á því ef þeim fannst þau ekki fá skilning eða þegar þau upplifðu að 

verið var að leita eftir upplýsingum um foreldra eða heimilisaðstæður sem þau voru ekki 

tilbúin að gefa. Ósk lýsir því hvernig henni leið þegar hún fór í viðtal hjá sálfræðingi tengdum 

barnavernd þar sem hún bjó:  

Ég man sko mér fannst svo óþægilegt þegar ég fór því að þá, ég skynjaði alveg sem barn 

að það væri verið að leita að einhverju ákveðnu. Ég las alveg út hverju var verið að leita 

eftir. ... Og þarna var sko verið að skima eftir einhverskonar svona misnotkun og eitthvað 

svoleiðis. Sem átti sér rey.., sem átti sér ekki stoðir hjá mér neitt. En hérna, ég fattaði það. 



42 

Ég hef örugglega verið tíu ára sko og mér fannst sko, það var verið að leiða mig, mér fannst 

eins og það væri verið að leiða mig í gildru. Að koma einhverjum í vandræði fyrir eitthvað. 

Hvort sem það væri drykkja eða einhver misnotkun eða eitthvað, þannig að ég fór aldr... 

eða ég neitaði alltaf að fara eftir þetta. Af því mér fannst. Þannig ég veit ekki hvort það var 

bara eitthvað eitt skipti sem ég átti að koma aftur eða eitthvað en ég vildi ekki fara. Fannst 

þetta einhvernveginn (Ósk). 

Það var ekki fyrr en traust hafði myndast að meðferðaraðili hafði tækifæri til þess að hafa áhrif 

á þau. Sum upplifðu í fyrsta skipti raunveruleg tengsl og sáu í fyrsta skipti möguleika á lífi sem 

ólíku því sem þau hafa lifað fram að þeim tíma. Þegar að þau fengu tækifæri til öruggrar 

tengslamyndunar kynntust þau bæði sjálfum sér og öðrum á nýjan hátt og sáu ný tækifæri sem 

áður voru þeim hulin: 

Bara á Laugalandi að þá kynnist ég Pétri Broddasyni og ég held að það sé svona fyrsta 

ímyndin mín sem ég horfi og hugsa: Heyrðu, mig langar að vera eins og hann. Þú veist, mig 

langar að ganga eins vel og honum.   

Frásagnir þátttakanda sýna mikilvægi þess að aðilar utan kjarnafjölskyldunnar hafi verið 

tilbúnir að gefa þeim tækifæri. Þegar horft var framhjá erfiðri hegðun og leitað að orsökum 

hegðunarvanda þeirra var hægt að veita þeim aðstoð og heðgun þeirra batnaði. Traust var 

lykil atriði við að byggja upp samband við þau og án þess var ekki hægt að búast við miklum 

árangri. Traust og örugg tengslamyndum var það sem þau þurftu. En það eru ekki bara 

fullorðnir í umhverfi þeirra sem hafa áhrif, vinir geta einnig skipt miklu máli eins og fram kemur 

í næsta hluta.    

4.2.3 „þar var alltaf kvöldmatur“    

Í frásögnum þátttakenda kom fram að vinátta var þeim öllum mikilvæg. Þau gerðu sér grein 

fyrir því að sumir vinir þeirra voru góður félagsskapur á meðan aðrir voru það ekki. Sögðu þeu 

að þekktu þau vel og tóku þeim eins og þau voru. Hins vegar var vinátta sem myndast í kringum 

frávikshegðun eins og vímuefnaneyslu ekki vinátta sem hægt var að treysta á.  

Þetta er náttúrulega aldrei alvöru vinátta svona neyslusambönd sko. Við kynntumst 

náttúrulega bara út frá neyslu sko. Búnir að vera í neyslu alla tíð saman sko. Eða þú veist. 

Þeir þekkja mig ekkert eins og ég er í dag, sko. Ég þekki þá ekkert þegar þeir eru edrú. Og 

ég veit t.d. ekkert hvaða mann þeir hafa innra með sér að bera sko (Aron).  

Ég snéri blaðinu fljótlega við bara eftir að ég fer inn á BUGL í fyrsta skiptið. Ég bara snéri 

öllu við og lokaði á þann félagsskap sem ég var með. Og ég hef ekki sagt stakt orð við það 

lið síðan ég fór inn á BUGL fyrir nokkrum árum (Erla). 
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Þegar viðmælendur voru hættir að taka þátt í áhættuhegðun breyttist viðhorf þeirra til þeirra 

vina sem þau eignuðust þar. Þau áttuðu sig á því að ekki var um sanna vináttu að ræða og 

vinskapurinn var ekki hjálplegur fyrir þau og gat jafnvel verið beinlínis skaðlegur.  

Þeir viðmælendur sem eignuðust góða vini í æsku kynntust þeim flest í skólanum svo að 

skólinn var ekki bara staður fyrir nám heldur mikilvægur partur af félagslegu umhverfi þeirra. 

„Félagsskapurinn var skemmtilegur, námið var alveg drep leiðinlegt sko og ég mætti eiginlega 

bara af því vinkonur mínar voru þarna“ (Erla). Var það jafnvel mikilvægara fyrir þau en námið 

þar sem vinir og fjölskyldur þeirra gátu bætt fyrir það sem upp á vantaði heima: 

Ég er ennþá með sömu vinkonur síðan í grunnskóla. Við náttúrulega báðar systurnar 

vorum mikið hjá vinkonum okkar. Gistum rosa oft hjá vinum okkar, jafnvel á virkum 

dögum. Og vorum kannski að koma seint heim en þá vorum við bara heima hjá, því að þar 

var kannski bara meira, þúveist, þar var alltaf kvöldmatur. Og einhver heima og alltaf 

eitthvað svona, fjölskyldu, svona líf sem maður sótti í. Sem var kannski ekki til staðar 

heima (Ósk).  

Vinátta innan grunnskólans skipti þau máli og það kom skýrt fram í frásögnum viðmælenda að 

viðmót og samskipti við jafnaldra hafði mikil áhrif á líðan þeirra. Vinátta skipti þau öll máli og 

öll gerðu þau sér grein fyrir því að eðli og gæði vináttunnar hafði áhrif. Þegar þau gátu leitað 

til vina sinna og fá frá þeim stuðning, skilning og samhyggð hjálpaði þeim oft í gegnum erfiða 

tíma. Átti það bæði við þegar að vináttann styrktist vegna sameiginlegrar reynslu eins og að 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og þegar styrkur vináttunnar og þess stuðning sem hún gaf lá 

í því hve ólíkar uppeldis aðstæður voru.  

Þeir viðmælendur sem ekki lýstu öruggri tengslamyndum við foreldra, systkini eða aðra 

fullorðna í umhverfinu sín sögðu einnig frá slökum vinatengslum. 

Nei. Sko félagslega myndi ég segja að ég hérna... ég kann ekki að mynda tengsl. Bæði af 

því að ég treysti ekki fólki og það að vera ekki á sama stað mjög lengi. Ég bara náði aldrei, 

alveg sama hvernig ég reyndi mér bara ... var þetta ekki fært, að eignast vini sko (Dagný).  

Þau lýsa vilja til að tengjast jafnöldrum og sorg þegar það ekki tekst. Væntingar þeirra eru í 

lágmarki og þau búast við höfnun og haga sér samkvæmt því. Vinátta er þeim mikilvæg og 

traustur vinskapur spilar stórt hlutverk í uppvexti þeirra viðmælenda sem það upplifðu. Það 

sem þau nefndu sem áhrifaþætti á getu sína til að eignast vini var reynsla þeirra af öruggri 

tengslamyndun og hegðunarvandi og er fjallað um það í næsta hluta. 
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4.3 „Ég var bara kvíðin“  

Í frásögnum þátttakenda kom fram að öll, nema ein, glímdu við tilfinningavanda auk 

námserfiðleika þegar þau voru að alast upp og fengu greiningar þess efnis. Flest voru greind 

með athyglisbrest (ADHD) og að auki voru þau greind með lesblindu, kvíða, þunglyndi og 

áfallastreituröskun. Þau fengu mismikla aðstoð, bæði í skóla og í formi viðtala eða annarrar 

meðferðar. Þrátt fyrir að hafa ekki verið greind með athyglisbrest sagðist Ósk vera  „með svo 

mikinn svona, hérna sjálfgreindan athyglisbrest (ADHD) og maður er svo mikið flökkufiðrildi.“ 

Þrátt fyrir það gekk Ósk ágætlega í skóla og þurfti því ekki aðstoð þar.  

Viðmælendur lýstu því að áður en þau fengu greiningu hafi þau glímt við hegðunarvanda 

og rekist illa bæði heima og í skóla. Hegðun þeirra var farin að hafa áhrif á líðan þeirra og hafði 

einnig áhrif á tengsl þeirra við vini, annað hvort lentu þau upp á kant við jafnaldra eða leituðu 

í óæskilegan félagsskap. Óháð því hvaða greiningar þau síðan fengu var það erfið hegðun sem 

kallaði á viðbrögð frá umhverfinu. Oftast var það að frumkvæði skóla sem þátttakendur fóru í 

greiningarferli en Dagný lýsir því að móðir hennar hafi gengið hart fram í að fá greiningu á hana 

og yngri systkini hennar til að geta betur falið það sem var að gerast á heimilinu.  

Mamma barði okkur reglulega. En málið er það að hún lét okkur alltaf líta út fyrir það að 

við værum lygarar. Það var alltaf eitthvað að okkur og við værum lygarar og þú veist hún 

fékk allskonar greiningar á okkur sem er svo búið að afsanna. Það er ekkert að okkur. 

Þannig að hérna, eins og ég á að vera með maníu og allskonar eitthvað svoleiðis og hérna 

það er ekkert að nema bara ég er með kvíða og þunglyndi, þú veist. Ég er alla vega ekki 

manísk, ekki með svona maníu þunglyndi (Dagný). 

Einnig kom fram að sum upplifðu að mikil áhersla væri lögð á að þau fengju greiningar og 

samhliða því jafnvel mikla lyfjagjöf til að reyna að ná tökum á hegðun þeirra. Þeim fannst 

skorta á að reynt væri að kanna hvað lá að baki þessari erfiðu hegðun. Mikil áhersla var lögð á 

að leysa hegðunarvandann með hegðunarmótandi aðferðum og stundum einnig lyfjagjöf: 

Og BUGL fannst til dæmis besta ráðið að setja mig á fullt af lyfjum skilurðu. Og þau drápu 

mig næstum af því að þau ætluðu að setja mig á sextíu og fjögur milligrömm plús þrjátíu 

og sex og eitthvað af conserta. Og það má ekki einu sinni setja fullorðna manneskju á 

svona mikinn skammt. Og ég var níu ára. Og ég var náttúrlega mikið í lyfjamóki öll þessi ár 

bara út af því að það var aldrei hægt að sjá hver raunverulega ég var því ég var alltaf á fullt 

af lyfjum. Og þú veist, hvað voru lyfin og hvað var ég? Ég lifði bara í svona móki þú veist. 

Ég bara labbaði um eins og draugur á tímabili. Og það var það fyrsta sem fósturforeldrar 

mínir vildu gera var að minnka við mig á öllum þessum lyfjum. Þetta var bara bull (Jóna). 
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Jóna lýsti því að hún bjó við sífelldan ótta sem orsakaði hjá henni kvíða. Kvíðinn var síðan 

undirrót hegðunarvandans og ekki gekk að laga kvíðann með lyfjagjöf. Það var ekki fyrr en hún 

var tekin úr aðstæðum sínum og vistuð í fóstri að hún upplifði öryggi. Í kjölfarið fór henni að 

líða betur og hegðun hennar batnaði. Samhliða því var hún tekin af þeim miklu lyfjum sem hún 

var á og ekki reyndist þörf fyrir hana að fara aftur á öll þau lyf. Bæði Jóna og Dagný lýsa 

vonbrigðum yfir því að enginn hafi séð hvað bjó að baki hegðun þeirra. Að enginn hafi séð að 

erfið hegðun þeirra var viðbrögð þeirra við því að búa við ótta og óöryggi sem fylgdi því að 

alast upp við andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hegðunarvandi hafði í öllum tilfellum neikvæð áhrif 

á viðmælendur. Þolinmæði umhverfisins þraut og þau upplifðu að vera dæmd. Það hafði síðan 

áhrif á getu þeirra til að mynda tengsl við vini og aðra sem aftur hafði áhrif á líðan og hegðun. 

Vítahringur myndaðist sem barn í viðkvæmri stöðu hafði ekki getu til að rjúfa og leiddi það til 

þess að vanlíðan og hegðunarvandi óx.  

Í frásögnum þátttakenda kom fram að þau upplifðu mörg og margskonar áföll í uppvexti 

sínum, þau lýstu vanrækslu á heimili og urðu fyrir andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi 

og einelti í skóla. Afleiðingar áfallanna birtust á ólíka vegu hjá viðmælendum og eitt af því sem 

hafði áhrif á hve alvarlegar og langvarandi afleiðingarnar urðu var sá stuðningur eða meðferð 

sem þau fengu til að vinna úr áfallinu, bæði á meðan þau voru börn og eftir að þau urðu 

fullorðin (18 ára). Tveir viðmælendur sögðu frá því að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í 

æsku og var í báðum tilfellum um að ræða ítrekað ofbeldi inn á heimili þeirra af einstakling 

sem var náin þeim en þó ekki foreldri.  foreldri. Á þeim tíma sem viðtölin voru tekin sögðust 

þær báðar glíma við áfallastreituröskun og voru enn að vinna úr afleiðingunum þegar að 

viðtölin voru tekin: 

...það var ekki hægt að greina [athyglisbrestinn] út af af því ég var ekki í andlegu jafnvægi, 

þegar ég fæ greiningu í 10. bekk. Þegar ég segi frá var ég greind með áfallastreituröskun, 

rosalega, rosalega slæma og ...þúveist þunglyndi líka (Erla).  

Dagný ólst upp við vanrækslu og ofbeldi frá því hún man eftir sér, varð fyrir kynferðislegu 

ofbeldi og var vistuð á bæði fósturheimili, vistheimilum og meðferðarheimilum. Hún varð sjálf 

barnshafandi þegar hún var nýorðin 18 ára. Hún hafði ekkert bakland með enga reynslu af 

viðvarandi tenglsum og ekki fengið svigrúm til að vinna úr eigin áföllum. Hún treysti ekki 

barnavend og varð það til þess að hún gat ekki nýtt sér þann stuðning sem henni stóð til boða 

og samþykkti að gefa eftir forsjá barnsins og rauf þannig félagslega arfleið vanrækslu og 

ofbeldis sem hún bjó við. Það breytti því ekki að þetta var sársaukafyllsta ákvörðun sem hún 
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hefur tekið og bættist ofan á langan lista áfalla. Það var svo ekki fyrr en hún er komin í öryggi 

og býr með kærasta sínum og upplifir stuðning og umhyggju frá foreldrum hans að hún treystir 

sér til að fara að vinna úr áföllum sínum: „... fyrir svona þrem mánuðum síðan. Þá byrjaði ég 

sem sagt að fara í gegnum áföllin mín“ (Dagný). 

Líðan viðmælenda og hegðun þeirra kallaði á viðbrögð frá umhverfinu. Stundum var það 

léttir að fá greiningu og það jók á skilning umhverfisins, sérstaklega þegar að það var talið 

augljóst að athyglisbrestur væri að trufla skólagönguna og reynt var að styðja þau með 

viðtölum eða sértækum skólaúrræðum. Á öðrum stundum brást umhverfið við með því að 

refsa þeim fyrir hegðun sem var samkvæmt lýsingum þeirra sprottin úr vanlíðan sem var vegna 

aðstæðna eða taugasálfræðilegra þátta. Og það voru ekki bara heimilisaðstæður sem höfðu 

áhrif: 

Ég var bæði lögð í einelti í skólanum og svo var pabbi rosa erfiður. Og þegar ég var að 

skoða gögnin frá barnavernd þá kom það rosalega á óvart því það stóð alltaf að hegðun 

mín varð verri, þú veist, þegar það kom að hausti. Og það sá það enginn, það var enginn 

að pæla í því. Það sem öllum fannst eða það var alltaf verið að reyna að finna hvað væri 

að mér. Þú veist í staðinn fyrir að fylgjast með öllu í kringum mig. Það var alltaf verið að ... 

eins og væri eitthvað svaka mikið að mér, að ég væri bara kolgeðveik skilurðu. Það var 

bara ekkert málið. Ég var bara kvíðin og það bara myndaðist ... það kom bara svona út 

skilurðu (Jóna). 

Þegar einblínt var á viðmælendur og hegðun þeirra, án þess að taka tillit til aðstæðna, við leit 

að úrræðum voru úrræðin dæmd til að mistakast. Það jók frekar vanda þeirra þar sem það 

staðfesti fyrir þau og aðra að eitthvað væri að þeim, að þau voru ómöguleg. Þegar þau upplifðu 

að brugðist væri við aðstæðum þeirra samhliða viðbrögðum við hegðun og tilfinningavanda 

fundu þau fyrir stuðningi. Þá skipti miklu máli að þeim væri trúað þegar þau lístu aðstæðum 

sínum og á því var hægt að byggja traust sem er nauðsynlegt ef hjálpa átti þeim.  

Fram kom í viðtölunum að flest fundu þau fyrir einkennum kvíða og þunglyndis þegar þau 

voru að alast upp og glímdu jafnvel enn við þau einkenni þegar að viðtölin voru tekin. Enn 

fremur kom fram hjá þeim sem lýstu mjög slökum tengslum við foreldra og ólust jafnvel upp 

við ofbeldi og vanrækslu þróuðu með sér mikinn hegðunar- og tilfinningavanda. Vandinn 

birtist strax á fyrstu árum grunnskóla og jókst hratt. Mætingar í skóla voru lélegar og þau sóttu 

í óæskilegan félagsskap. 

Þegar ég er orðinn 10 ára, í fimmta bekk. Þá byrjar svona, byrja ég að hætta að mæta og 

svona, skrópa og hringja mig sjálfur inn veikann og þykjast vera pabbi eða eitthvað svona. 
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... Heyrðu, við erum að hanga mikið útí sjoppu bara og ... vorum í verslunarmiðstöðinni 

hérna, vorum rosa mikið bara að  hanga bara, gera ekki neitt þannig séð. Jaá, vorum bara 

þúveist að reykja og drekka og ... og vorum bara mikið til vandræða sko (Aron). 

Þau leiddust jafnvel út í neyslu vímuefna sem hafði áhrif á þroska þeirra og tilfinningalíf og 

bætti því enn frekar við vanda þeirra og fjölgaði þeim verkefnum sem þau þurftu að vinna úr:  

Ég byrjaði sko, ég byrjaði að fikta við að drekka og reykja kanabis og var í því alveg fram til 

15 sko. Og 15 ára þá var ég búinn að prófa allt og þá var ég byrjaður að sprauta mig... 

(Aron).  

Sömu viðmælendur lýstu áhrifum æsku sinnar á siðferðisþroska sinn. Hvernig skortur á 

jákvæðum fyrirmyndum, tengsl við aðra krakka og unglinga sem einnig sýndu frávikshegðun 

og jafnvel hvernig hegðun foreldra hafði áhrif.  

Ef ég lít svona til baka þá langaði mig aldrei að vera heiðarlegur maður sko. Mér langaði 

alltaf að vera soldið óheiðarlegur ... og vera alltaf öðruvísi heldur en allir aðrir sko. Mér 

langaði aldrei að vera svona venjulegur og horfa á RÚV á mánudögum og borða soðinn 

fisk. Ég hélt að lífið væri bara þannig sko... en sé það í dag að það er sko bara alls ekki 

svoleiðis sko. Það er bara nákvæmlega eins og ég vill hafa það sko (Aron). 

Og líka bara að það var ekkert uppeldi á okkur þannig að ég náttúrlega bara stal og laug 

og gerði það sem ég vildi. Það voru engar skammir og enginn agi við það.... Þannig að ef 

það var eitthvað þá ýtti mamma mín bara undir það. Eins og bara að láta okkur setja vörur 

inn á úlpuna þú veist í búðinni og eitthvað svona. Já, ég man eftir þessu fyrst þegar ég er 

átta ára. Ég man eftir því þegar hún var að stinga inn á bílstólana hjá systkinum mínum. 

Þau eru fjögurra ára. Þú veist þau eru í svona ungbarnastólum (Dagný). 

Þegar Aron var í langtímameðferð sem lauk rúmu ári áður en rætt var við hann kom fram að 

þar hafi komið fram vangaveltur um hvort að hann þjáðist af alvarlegum geðrænum kvilla, 

siðblindu. Sagði hann að niðurstaða meðferðaraðila hafi verið að hann hafi sýnt ákveðin 

einkenni siðblindu en myndi ekki fá greiningu sem slíkur vegna þeirra framfara sem hann sýndi 

í meðferðinni. 

Öll samviska og harna siðferði, það var ekki til hjá mér. Ég vissi ekki einu sinni hvað það 

var þegar ég fór í mína síðustu meðferð. Ég vissi ekki hvað siðferði var og það var gert 

margar rannsóknir á mér hvort ég var siðblindur og harna. Eða þúveist. Ég var bara svo 

týndur. Týnt barn og týndur krakki og vissi bara ekkert hvað væri rétt eða rangt sko (Aron). 

Í frásögnum þátttakenda kom fram að tilfinninga- og námsvandi hafði bæði áhrif á getu 

þeirra til að nýta sér stuðning úr umhverfinu og dró úr þeim stuðningi sem þau upplifðu að 

væri hjálplegur og stóð þeim til boða. Einn stuðningsþáttur sem þau ræddu um var aðkoma 

barnaverndar sem verður fjallað um í næsta hluta. 
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4.4 „Heyrðu, mig langar að vera eins og hann, ganga eins vel og honum“ 

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa upplifun sinn af aðkomu barnaverndar, bæði þeim 

úrræðum sem í boði voru og samstarf við starfsfólk barnaverndar. Barnavernd var viðvarandi 

í lífi flestra viðmælenda frá leikskóla aldri þar til þau útskrifuðust úr barnaverndarkerfinu þegar 

þau urðu fullorðin, 18 ára gömul. Þau höfðu mis mikla vitneskju um hver aðkoma barnaverndar 

hafði verið. Sumir þátttakendur höfðu lesið gögn sín hjá barnavernd og vissu þess vegna 

nákvæmlega um fyrstu aðkomu, önnur höfðu fengið upplýsingar frá foreldrum og öðrum 

ættingjum eða mundu atburðarrásina sjálf.   

Fram kom hjá viðmælendum að þó að hegðun þeirra hafi ekki alltaf verið ástæða fyrstu 

aðkomu barnaverndar hafi hegðunarvandi fljótt orðið áberandi í vinnslu málsins. Öll segja þau 

frá hegðunarvanda nema Ósk. Viðbrögð við hegðunarvanda voru einnig ríkjandi í samstarfi við 

skóla og í þjónustu BUGL og var áherslan á að bregðast við hegðunarvandanum frekar en að 

skyggnast á bakvið hann. Aron lýsti því að hann skipti átta sinnum um grunnskóla þrátt fyrir 

að hafa alltaf búið í sama skólahverfi: 

Það var rosa mikið hérna, svona ferðalag á mér. ... ég var harna alltaf í, að lenda í 

einhverjum vandræðum þarna í skólanum og var alltaf hjá skólastjóranum og eitthvað 

svona. ...Ég held að bara mamma og skólinn hafi talað saman og það var ekki að ganga 

með alltaf að hafa mig í þessum skóla. Það var alltaf fundinn annar skóli bara fyrir mig. Og 

barnaverndarnefnd náttúrulega líka sko kom inní þetta. Alltaf fundur um þarna hjá þeim, 

tvisvar í viku, með mömmu (Aron). 

Þau lýstu því að viðbrögð barnaverndar, sem og annarra stofnanna hafi snúist um að draga úr 

hegðunarvanda og ábyrgðin sett á þau. Þeim fannst ekki nægjanlega vel hlustað á þau þegar 

að þeirra sýn á vandann var önnur en það sem fullorðna fólkið lagði áherslu á. Þau upplifðu til 

að mynda að ekki hafi verið brugðist nógu fljótt við tilkynningum sem snéru að ofbeldi gegn 

þeim og upplifðu að öllum hafi verið sama því þau hafi verið svo mikið vandamál.  

Einu sinni þegar ég var lítil þá lamdi hann mig svo mikið hérna á upphandleggnum að ég 

var með marblett alla leið hérna niður. Og ég fer heim til vinkonu hennar mömmu sem 

býr rétt hjá. Hún ætlaði að taka myndir af þessu því þetta var svo svakalegt en … svo já, 

það skiptir engu máli það var öllum sama. En þú veist ekki mömmu en ... (Jóna). 

Bæði sorg og vonbrigði koma fram þegar viðmælendur lýsa því að einhver fullorðinn hafi orðið 

var við ofbeldi eða vanrækslu og þau hafi talið að bregðast ætti við en ekkert gerðist. Annað 

hvort var ekki tilkynnt til barnaverndar eða þau urðu ekki vör við aðkomu hennar. Þá fengu 

þau staðfestingu á þeirri tilfinningu sinni að þau skiptu ekki máli, það mátti koma svona fram 



49 

við þau og að þarfir foreldra þeirra og túlkun á aðstæðum hafi verið „réttari“ en þeirra eigin 

upplifun.  

Vanræksla og ofbeldi sem sagt var reglulega tilkynnt til barnaverndar. Ég er búin að vinna 

í því núna að fá barnaverndargögnin alls staðar að um mig. ... Það hefur bara verið svona. 

Hún var edrú eiginlega á meðan hún var með okkur. Svo fór þetta allt svona … hvað á 

maður að segja, fjandans til. Þannig að þetta fór bara eins og þetta fór sko. En þetta hefði 

mátt ske hraðar miðið við hversu skemmdar við systurnar erum eftir hana. … ég er þrettán 

ára þegar ég er tekin út af heimilinu og það hefði alveg mátt ske fyrr og systkini mín hefðu 

alveg mátt fara með mér út á þessum tíma. Þau voru áfram til fjórtán ára og þá voru þau 

tekin út. Bara um leið og við gátum gert grein fyrir okkur og vorum komin sem sagt, að 

yfirvöld sáu að við höfðum þroska til að tjá okkur, þá vaknaði liðið. Þetta var ekki í lagi, 

þetta má ekki ske. Þannig að loks þá förum við út (Dagný). 

Í frásögnum þátttakenda kom fram að þeim fannst þau á takmarkaðan hátt þátttakendur 

í vinnslu mála sinna hjá barnavernd og að ákvarðanir hafi að miklu leiti verið teknar án aðkomu 

þeirra. Það samrýmdist stundum upplifun þeirra á heimili sínu þar sem þau tóku ekki virkan 

þátt í umræðum um vandann og mögulegar lausnir: 

Já, þá sko, þá var yfirleitt alltaf eitthvað vandamál vegna mín sko. Ef einhver var að rífast 

hérna í fjölskyldunni var það útaf mér sko. Og ég stóð bara hérna kjurr hlutur og tók bara 

á mig, hérna, og gerði ekkert í því þannig séð og hélt bara áfarm og hlustaði ekkert sko. 

Og var mikið settur á Stuðla og svona unglingaheimili og svona fósturheimili (Aron). 

Þegar þeim var boðið að vera með í ákvörðunarferlinu var ekki alltaf hægt að taka tillit til óska 

þeirra væntinga. Þegar það gerðist var það ekki útskýrt sérstaklega fyrir þeim og upplifðu þau 

að ekki hafi verið hlustað á þau:  

En Thelma systir, hún var, hérna, rosalega góð í fimleikum og hélt lengi áfram. Og hún var 

ennþá í fimleikum þegar við fórum í fóstur. Og hérna, en hún gat ekki haldið áfram því að 

við vorum settar á stað sem var ekki hægt að æfa fimleika. Það var bara körfubolti í boði í 

Þorpinu og engir fimleikar. Meðan það væri kannski hægt að setja okkur í næsta þorp þar 

sem er öflugt fimleika... þannnig að það var ekki hugsað út í það og það var það eina sem 

að hún bað um. Hún vildi ekki hætta í fimleikum. Og þá átti, það var talað um að það átti 

þá að keyra hana og það var ekki staðið við það sko (Ósk). 

Öll upplifðu viðmælendur barnaverndarkerfið ópersónulegt og fjarlægt og þeim fannst erfitt 

ef þau lentu í tíðum starfsmannaskiptum. Fram kom í viðtölunum að þegar að þau náðu að 

tengjast starfsmanni skipti það miklu máli fyrir þau: 

Frá því ég segi frá og alla vega þangað til ég er í 10. bekk þá er ég með fjórar 

barnaverndarkonur, eða þú veist sem eru að sinna málinu mínu. Það var einhver að hætta 

og fæðingarorlof, skilurðu. Náði tengingu við sumar og sumar ekki sko. En það endaði samt 

alltaf allt vel. Ég endaði á rosa góðri konu sem að, var mér bara mjög góð (Erla). 
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Þau lýstu ekki bara samskiptum sínum við starfsmenn barnaverndar heldur einnig starfsmenn 

meðferðarúrræða innan barnaverndarkerfisins. Dagný og Aron voru bæði vistuð á 

skammtímameðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu og fannst þeim það ekki jákvæð 

upplifun. Þau tengdust fáu starfsfólki og töldu dvöl þar hafa aukið á vanda sinn frekar en að 

hafa dregið úr honum. Þar kynntust þau öðrum ungmennum sem voru í meiri neyslu vímuefna 

en þau voru á þeim tíma og hegðunarvandi og vímuefnaneysla jókst í kjölfar vistunar:  

Ég hafði prófað að reykja jónu þú veist einu sinni eða tvisvar. En eftir að ég fór inn á 

skammtímameðferðarheimilið þá bara eykst neyslan mín svakalega. Af því að þar kynnist 

ég krökkum sem að ég vissi hver væru en þarna inni þá erum við náttúrlega öll saman í 

ákveðinn tíma þannig að … já og svona verður þetta (Dagný). 

Upplifun Dagnýjar var betri af neyðarvistun og byggðist það að mestu leiti á upplifun hennar 

af starfsfólki þar og þá sérstaklega yfirmanni neyðarvistunarinnar sem hún átti í góðu 

sambandi við. Þegar starfmenn meðferðarheimila náðu til þeirra hafði það mikil áhrif. Þá 

upplifðu þau von um betra líf og gátu loksins séð fyrir sér líf sitt fara í annan farveg.  

bara á Laugalandi að þá kynnist ég Pétri Broddasyni og ég held að það sé svona fyrsta 

ímyndin mín sem ég horfi og hugsa: Heyrðu, mig langar að vera eins og hann. Þú veist, mig 

langar að ganga eins vel og honum (Dagný). 

Í frásögnum þeirra kom fram að lokun máls hafi verið skyndileg þrátt fyrir að þau hafi vitað af 

því að það myndi gerast og stundum var það við 18 ára aldur, þá fannst þeim erfitt þegar að 

málinu var ekki lokað formlega:  

Það bara lauk alveg. Ég man. Ég átti einhvertímann að fara á einhvern svona skilafund. Það 

var búið að tala um það. Það sem það myndi svona loka minni skýrslu eða hvernig sem 

það var en það varð aldrei neitt úr þeim fundi. Þannig að ég skrifaði aldrei undir neitt og 

fékk aldrei neina pappíra. Eins og, það var búið að tala um að þetta yrði einhver svona 

formlegur fundur. Það gerðist aldrei (Ósk). 

Sérstaklega erfitt var þegar þau höfðu þörf fyrir eftirfylgd sem var takmörkuð þar sem lítið tók 

við eftir að máli þeirra var lokað við 18 ára aldur. Einnig fannst þeim myndaðist ákveðið 

tómarúm þegar að stofnun sem hafði verið í lífi þeirra frá því þau mundu eftir sér var allt í einu 

ekki lengur til staðar, sérstaklega þegar þau gátu ekki leitað eftir stuðningi fjölskyldu sinnar:  

Ég fór eiginlega bara á götuna. Ég er bara ... ég sem sagt  í desember og sem sagt þetta er 

eiginlega bara tveim dögum eftir að … tveim eða þrem dögum eftir að ég kem út af 

vistheimili þá kemst ég að því að ég er ófrísk. Þannig að þá er það bara reyna að finna sér 

vinnu og gera hluti sem þú veist ég var komin í tvær vinnur. Var rekin úr annarri þeirra 

bara af því að ég var ófrísk og hin var bara tímabundin (Dagný). 
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Viðmælendur vilja vera virkir þátttakendur í ákvörðunum sem varða líf þeirra. Þau eru öll 

sammála um mikilvægi þess að hlustað sé á þau og að tengsl byggði á trausti séu grundvöllur 

fyrir farsælli samvinnu. Þau lýsa því að án trausts hafi þau ekki verið tilbúin að opna sig þar 

sem reynsla þeirra hafi kennt þeim að fullorðnum sé ekki treystandi. Samhliða því upplifðu 

þau að þeim hafi fljótt verið kennt um hvernig staða fjölskyldunnar var og þau oft á tíðum 

verið miðpunktur barnaverndarvinnunnar. Þau vildu ljúka máli sínu hjá barnavernd formlega 

þannig að þau gætu fundið fyrir því að þau hafi verið meira en bara nafn á blaði.  

4.5 Samantekt 

Í niðurstöðukaflanum er fjallað um þau þemu sem fram komu við greiningu gagnanna og 

dregin fram upplifun og reynsla viðmælenda. Öll lýsa þau slökum tengslum við foreldra þó 

aðstæður og orsakir séu ólíkar. Tengsl við systkini voru mismunandi, allt frá því að vera mjög 

náin yfir í lítið samband og erfið samskipti. Sum sögðu einnig frá stuðning ættingja, annarra 

fullorðinna í umhverfinu eða vina. Sum fóru í gegnum barnæskuna án stuðnings frá óformlegu 

stuðningsneti og með takmörkuðum stuðningi frá barnaverndarkerfinu.  Flest voru þau greind 

með námsvanda í æsku sem og sálrænan eða tilfinningavanda. Þau lýsa því þó að mörg 

einkenni erfiðrar hegðunar hafi tengst aðstæðum þeirra og hafi því verið meira vegna 

umhverfisþátta bæði heima og í skóla heldur en vegna innri vanda þeirra sjálfra. 

Umhverfisáhrifin hafi að minnsta kosti aukið á vandann. Að lokum sögðu viðmælendur frá 

reynslu sinni af barnavernd og upplifun þeirra af þeim stuðningi sem þau fengu þar. Reynslan 

var að mörgu leyti jákvæð en þó vantaði oft upp á að þau fengju að vera virkir þátttakendur í 

vinnslu máls síns og fannst þeim það miður. Það var sammerkt með þeim sem glímdu við 

hegðunarvanda í æsku að þau upplifðu að litið var á þau sem vandann og ekki horft nægjanlega 

til þáttar foreldra í líðan og hegðun þeirra. Það var ekki hlustað nægjanlega vel á þau og 

stuðningur var foreldramiðaður. Í næsta kafla verður fjallað um niðurstöðurnar í ljósi kenninga 

og fyrri rannsókna 
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5 Umræða 

Hér að framan hefur rannsóknarverkefnið verið kynnt en markmið þess er að kanna 

tengslamyndun og verndandi þættir hjá ungu fólki sem barnavernd hafði aðkomu að í æsku. 

Fræðilegi hlutinn kynnir kenningalegan grunn rannsóknarinnar og aðferðakaflinn fer yfir þá 

aðferðafræðilegu nálgun sem notuð er til að afla og greina gögnin en um er að ræða eigindlega 

rannsókn. Kveikjan að rannsókninni liggur í starfi höfundar, sem starfar hjá barnavernd og 

hefur í gegnum það starf haft kynni af mörgum börnum í sem búa við erfiðar 

uppeldisaðstæður. Barnaverndarstofa innleiddi fyrir 5 árum ESTER matskerfi til að meta 

áhættu- og verndandi þætti hjá börnum til að finna börn sem eru í aukinni áhættu á að þróa 

með sér frávikshegðun (Andershed og Andershed, 2010; Andershed og Andershed, 2014a; 

Andershed o.fl. 2010). Í kjölfar þeirrar innleiðingar vaknaði áhugi á að skoða nánar upplifun 

einstaklinga, sem barnavernd hafði aðkomu að, á þessum verndandi þáttum og 

tengslamyndun í bernsku til að fá dýpri skilning á því hvaða hlutverki þeir þættir gegna í 

uppvexti viðmælenda og hver áhrif geðtengsla eru. Einnig var kannað hver reynsla 

viðmælenda var af þeim stuðning sem þau fengu frá barnavernd, sérstaklega út frá þátttöku 

þeirra í vinnslu máls og beinum samskiptum við starfsmenn eða aðra innan kerfisins.  

Í þessum kafla eru dregnar saman helstu niðustöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar í 

samhengi við fræðilega umföllun. Settar eru fram ályktanir ásamt þekkingarlegu framlagi 

rannsóknarinnar í þróun barnavendarstarfs. Að endingu verða settar fram ábendingar um 

frekari rannsóknir á sviðinu.  

Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun af styrkleikum og verndandi þáttum hjá 

einstaklingum sem barnavernd hafði aðkomu að í æsku og hvaða hlutverki gegnir 

tengslamyndun?  

Þegar tengslamyndun viðmælenda er skoðuð kemur í ljós að öll lýsa þau óöruggum 

tengslum, við að minnsta kosti annað foreldri sitt og flest við bæði. Foreldrar voru fjarlægir í 

frásögnum þeirra og gátu ekki mætt þörfum barna sinna á viðunandi hátt, hvort sem var vegna 

andlegra veikinda, neyslu vímuefna eða vegna þess að þau voru mikið fjarverandi vegna náms 

eða vinnu. Í samræmi við niðurstöður rannsókna (Groh ofl, 2016: Sæunn Kjartansdóttir, 2008) 

má ætla að óörugg tengslamyndun hafi haft þau áhrif á innra vinnslukerfi (e. internal working 
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model) viðmælenda að þau töldu heiminn hættulegan stað og þær aðferðir sem þau notuðu 

til að verjast sársauka (bæði tilfinningalegum og líkamlegum) í frumbernsku urðu óhjálplegar 

þegar þau uxu úr grasi. Rannsóknir sýna að fylgni er á milli þess að alast upp við óörugg – 

ringluð tengsl (e. insecure – disorganized) og að vera líklegri til að úthverfa vandamál sín og á 

það sérstaklega við um óörugg forðunartengsl (e. insecure – avoidant) og ringluð tengsl (e. 

insecure disorganized) ( Groh ofl., 2016). Þeir viðmælendur sem bjuggu við bæði ofbeldi og 

vanrækslu og þar sem vanrækslan var áberandi áttu við meiri hegðunarvanda að stríða og 

hafði hann meiri áhrif á líf þeirra. Er það í samræmi við niðurstöður rannsókna sem benda á 

að hegðunarvandi sé ein birtingamynd þess að búa við misbrest í uppeldi (Stirling og Amaya-

Jackson, 2008).  

Niðurstöður benda til þess að því lengur sem viðmælendur bjuggu við slök tengsl því 

erfiðara hafi verið fyrir þau að nýta sér verndandi þætti í umhverfi sínu. Þau sem bjuggu að 

einhverju leiti við örugg tengsl, þó foreldrar hafi sinnt því hlutverki á takmarkaðan hátt, áttu 

auðveldara með nýta sér styrkleika sína og verndandi þætti úr umhverfinu. Er það í samræmi 

við niðurstöður rannsókna sem sýna að ekki er einungis hægt að horfa á einstaka styrkleika- 

og áhættuþætti í tengslamyndun þegar verið er að meta áhrif þeirra á viðhorf einstaklinga til 

sjálfs sín og hvers þeir vænta af umhverfinu. Tímasetningar góðrar umönnunar og áfalla eða 

óviðunandi uppeldisaðstæðna hafa áhrif en skipta ekki höfuð máli. Það sem hefur meiri áhrif 

á þroska og tengslamyndun barns er að njóta viðunandi umönnunar í sem lengstan tíma. 

Þannig hefur það jákvæðari áhrif á barn, með tilliti til þess hvernig það túlkar upplýsingar í 

félagslegum aðstæðum, að alast upp við viðunandi umönnun og tengslamyndun heldur en að 

alast upp til skiptis við slaka tengslamyndun og í góðum aðstæðum (Dykas og Cassidy, 2011). 

Þeir viðmælendur sem bjuggu við betra atlæti í æsku en upplifðu áföll voru betur í stakk búnir 

til að nýta sér stuðning frá umhverfi sínu. 

Fram kom í viðtölum við þátttakendur að mikil vanlíðan fylgdi því að alast upp við 

vanrækslu og ofbeldi enda mikil áfallasaga að baki. Þau áttuðu sig illa á eigin tilfinningum og 

upplifðu ekki gleði og í viðleitni sinni til að vernda sig fyrir erfiðum tilfinningum notuðu þau 

jafnvel áfengi og önnur vímuefni til að deyfa sársauka sinn. Er það í samræmi við niðurstöður 

rannsókna sem benda á að ef ekki er gripið inn í og barni veittur stuðningur eru auknar líkur á 

að viðkomandi þrói með sér áhættuhegðun, til að mynda vímuefnaneyslu eða ofneyslu á mat, 
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sem aftur eykur líkur á því að lenda í frekari áföllum og valda viðkomandi auknum skaða (Al 

Odhayani o.fl., 2013; Sigríður Hrönn Bjarnadóttir o.fl., 2014). 

Rannsóknir sýna að misbrestur í uppeldi eykur líkur á því að einstaklingur glími við andleg 

og líkamleg veikindi, jafnvel til æviloka. Fylgni er á milli þess að alast upp við vanrækslu og/eða 

ofbeldi og þess að þróa með sér þunglyndi, kvíða og áfallastreituröskun enda ógnar ofbeldi og 

vanræksla lífi og þroska barns sem (Al Odhayani o.fl., 2013; Gerhardt, 2004; Hein og Monk, 

2017; Sigríður Hrönn Bjarnadóttir ofl., 2014; Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason, 

2019). Niðurstöður eru í samræmi við áðurnefndar rannsóknir, nær allir viðmælendur fengu 

ýmsar greiningar og sú sem ekki var greind með náms- og/eða tilfinningavanda sagðis vera 

með sjálfgreindan athyglisbrest því hún sé svo mikið flökkufiðrildi. Þær greiningar sem hinir 

viðmælendurnir fengu er athyglisbrestur (með og án ofvirkni), þunglyndi og kvíði auk þess sem 

tveir þátttakendur voru greindir með áfallastreituröskun. Einn viðmælandi sagði frá því að 

áhyggjur hafi vaknað um að hann væri með skerta siðferðisvitund vegna aðstæðna í æsku og 

langvarandi vímuefnaneyslu. 

Niðurstöður sýna að áhættuþættir samkvæmt ESTER matskerfinu (sjá Tafla 1) (Andershed 

og Andershed, 2010, 2014a, 2014b) eru áberandi hjá flestum viðmælendum og verndarþættir 

fyrirferðarminni. Hjá Aroni og Dagnýju koma fram allir áhættuþættirnir sem skoðaðir eru, níu 

þættir hjá barni og þrír hjá fjölskyldunni, engir verndarþættir komu fram hjá Dagnýju og hægt 

var að greina einn til tvo hjá Aroni, viðhorf og vilja móður til að styðja við son sinn. Í viðtali við 

Ósk koma einungis fram tveir áhættuþættirnir hjá fjölskyldu, erfiðleikar foreldra og erfiðleikar 

foreldra með uppeldisaðferðir. Verndarþættir barns koma allir fram hjá henni en ekki hægt að 

greina verndarþætti fjölskyldu hjá foreldrum hennar en á móti kom að móðursystir sinnti 

uppeldishlutverki að hluta og hún bjó yfir öllum verndandi þáttum matskerfisins. Hjá Jónu voru 

áhættuþættir barns áberandi áður en hún var vistuð í fóstri en eftir fósturvistun voru 

verndarþættir áberandi, bæði hjá barni og móður. Birtingamynd áhættu- og verndarþátta hjá 

Erlu sveiflast nokkuð þar sem verndandi þættir voru áberandi áður en hún áttaði sig á því að 

bróðir hennar var að brjóta á henni en þróaðist yfir í að áhættuþættir voru ríkjandi og greina 

mátti alla áhættuþætti barns í frásögn hennar. Það breyttist svo aftur eftir fósturvistun þar 

sem verndandi þættir Erlu eru ríkjandi og nýtur hún stuðnings foreldra sinna upp að ákveðnu 

marki sem og stuðnings fósturforeldra. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því í fullu samræmi 

við þær rannsóknir sem ESTER matskerfið byggir á (Andershed og Andershed, 2010, 2014a, 
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2014b). Aron og Dagný voru með flesta áhættuþættina og fæsta verndarþætti og vandi þeirra 

varð umfangsmestur og áhættuhegðun áberandi og þar sem verndarþættir foreldra voru vart 

greinanlegir stóð vandi þeirra yfir í langan tíma. Á sama hátt kemur fram að Ósk þróar ekki 

með sér frávikshegðun og eru verndarþættir ríkjandi hjá henni.   

Þegar rætt var við viðmælendur voru þau í vinnu, námi og endurhæfingu. Ósk hafði lokið 

háskólanámi, var í vinnu, gift og með börn. Hin, sem voru á aldrinum 19 ára til 22 ára þegar 

viðtölin voru tekin, unnu að því að styrkja sig og voru enn að vinna úr áföllum og erfiðri reynslu 

æskuáranna. Niðurstöður sýna að áhættuþættir og áföll voru ráðandi afl í bernsku þeirra en 

öll hafa þau sýnt seiglu og nýtt sér innri styrkleika og stuðning frá umhverfinu í viðleitni sinni 

til að skapa sér gott líf, án þeirra áhættuþátta sem þau ólust upp við. Er það í samræmi við 

rannsóknir sem sýna að verndarþættir geta ýtt undir seiglu hjá börnum sem búa við álag og 

áföll og að á sama tíma virðist seigla draga úr þróun frávikshegðunar (Morrison o.fl., 2002; 

Sattler og Font, 2018).  

Samskipti viðmælenda við jafnaldra voru allt frá því að vera góð yfir í mikla höfnun og 

jafnvel einelti. Þau sem glímdu við hegðunarvanda og sýndu slaka félagsfærni sögðu frá því að 

þau áttu erfitt með að eignast vini og viðhalda (góðum/traustum) vinum. Í sumum tilfellum 

þróaðist samskiptavandi yfir í einelti og jók það enn frekar á vanlíðan og erfiða hegðun auk 

þess sem þau upplifðu sig sem auðvelt skotmark, blóraböggul sem hægt var að kenna um allt 

sem illa fór. Jóna upplifði það sérstaklega sterkt og ekki einungis frá skólafélögum heldur 

einnig starfsfólki skóla og öðrum foreldrum. Vakti það hjá henni vonleysi og ýtti undir 

neikvæða sjálfsmynd hennar. Því kemur ekki á óvart að þau sem ekki áttu góða vini og glímdu 

við vanlíðan sóttu í félagahóp sem tók þátt í frávikshegðu, eins og neyslu vímuefna og 

afbrotum. Er það í samræmi við niðurstöður rannsókna þar sem fram kemur að alast upp við 

misbrest í uppeldi eykur líkur á frávikshegðun (Farrington og Welsh, 2007; Reingel ofl., 2013; 

Sigríður Hrönn Bjarnadóttir ofl., 2014). Þá eru vinatengsl ekki lengur verndandi þáttur í lífi 

barnsins heldur áhættuþáttur (Andershed og Andershed, 2010; Farrington og Welsh, 2007). 

Á sama tíma sýndu niðurstöður að þeir viðmælendur sem sögðu frá því að hafa búið við 

sterka og trausta vináttu í æsku upplifðu mikinn styrk í vináttunni. Það skipti þau miklu máli 

að tilheyra og vera samþykkt eins og þau voru. Félagsfærni, færni í tengslamyndun og hegðun 

voru áberandi áhrifaþættir í möguleika þeirra á vináttu og kom fram að líðan þeirra hafði mikil 

áhrif á fyrrnefnda þætti . Það var ekki eingöngu vináttan  og samkipti við vini sem hafði jákvæð 
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áhrif á viðmælendur heldur gátu foreldrar vina einnig skipt miklu máli. Ósk segir frá því að hún 

hafi mikið dvalið á heimilum vina sinna því þar var hugsað um börnin, matur á matmálstíma 

og öryggi sem skorti á hennar eigin heimili. Traustir vinir gátu því verið sterkur verndandi 

þáttur í lífi barns sem bjó við slakar uppeldisaðstæður og er það í samræmi við rannsóknir sem 

sýnt hafa fram á mikilvægi vinatengsla þegar að vinir eru góður félagsskapur og samskiptin 

snúast um uppbyggileg áhugamál (Andershed og Andershed, 2010; Farrington og Welsh, 2007; 

Reingel ofl.).  

Fram kom í niðurstöðum að viðmælendur tengdust öll einhverjum utan 

kjarnafjölskyldunnar sem hafði mikil áhrif á líf þeirra. Eins og fram hefur komið gátu vinir verið 

mikilvægur verndandi þáttur og á sama tíma gátu ættingjar einnig skipt miklu máli. Sóley, 

móðursystir Óskar skipaði þannig lykilhlutverk í uppvexti Óskar og tók að sér mörg verkefni 

sem annars eru á höndum foreldra og dró þannig úr afleiðingum þeirrar vanrækslu sem Ósk 

bjó við. Samband Óskar og systur hennar var einnig mikilvægt, það veitti henni öryggi og ýtti 

undir ábyrgðartilfinningu. Dagný upplifði aftur á móti höfnun frá stórfjölskyldu sinni þegar þau 

tóku lýsingar móður á vanda hennar trúanlegar án þess að sjá hvað þau gætu gert til að styðja 

stúlkuna. Frásagnir þeirra lýsa því glöggt hversu mikil áhrif viðhorf og stuðningur (eða skortur 

á stuðningi)  hafði á þroska þeirra og viðhorf til sjálfs sín. Er það í samræmi við vistfræði 

kenningu Bronfenbrenner (1979) sem leggur áherslu á mikilvægi góðra tengsla og jákvæðra 

samskipta í nærkerfi. Ættingjar geta einnig myndað örugg geðtengsl við barn og þannig dregið 

úr áhrifum lakrar tengslamyndunnar foreldris og barns (Ainsworth og Bowlby, 1991; Gerhardt, 

2004).   

Niðurstöður sýna að öll ólust viðmælendur upp við ótraust tengsl í æsku þó að ástæður 

þess hafi verið  ólíkar. Að alast upp við vanrækslu og/eða ofbeldi hafði þau áhrif að þau treystu 

ekki foreldrum sínum og voru þess vegna síður tilbúin að treysta öðrum fullorðnum í 

umhverfinu eins og til að mynda kennurum eða starfsfólki meðferðarheimila. Það er á heimili 

sínu sem börn læra væntingar til umhverfisins í gegnum tengsl sín við foreldra og endurtaka 

þá tengslamyndun sem þau alast upp við og getur sú endurtekning fylgt þeim fram á fullorðins 

ár. Ef vankantar eru á grunn tengslamyndu þarf að eiga sér stað inngrip til að draga úr þeim 

áhrifum sem óörugg geðtengsl geta haft á börn (Ainsworht, 1989; Dykas og Cassidy, 2011; 

Gerhardt, 2004; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Í viðtölum við viðmælendur kom skýrt fram að 

hegðun og félagsfærni þeirra hafði mikil áhrif á það viðmót sem þau fengu frá umhverfi sínu. 
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Enn fremur kom fram mikilvægi þess að skyggnast á bak við erfiða hegðun og reyna frekar að 

takast á við orsakir hennar heldur en eingöngu bregðast við hegðuninnni sjálfri enda er 

hegðunarvandi, vanlíðan og frávikshegðun ein birtingamynd þess að alast upp við vanrækslu, 

ofbeldi, óörugga tengslamyndun og önnur áföll  (Al Odhayani o.fl., 2013; Andershed og 

Andershed, 2010; Farrington og Welsh, 2007; Gerhardt, 2004; Groh ofl., 2016; Hein og Monk, 

2017; Reingel ofl., 2013; Sigríður Hrönn Bjarnadóttir ofl., 2014; Sigrún Harðardóttir og Þorlákur 

Helgi Helgason, 2019; Stirling og Amaya-Jackson, 2008).  

Nær allir viðmælendur höfðu reynslu af því að aðkoma barnaverndar hafi, að minnsta kosti 

í upphafi, snúist að miklu leiti um erfiða hegðun þeirra. Skólakerfið reyndi að setja þeim mörk 

og gátu verið harkalegar afleiðingar við uppákomum sem bentu til þess að skólinn hafi misst 

trú á því að barnið hafi viljað bæta hegðun sína. Lyfjagjöf gat oft hjálpað en þegar vandir 

barnsins lá í aðstæðum þess jók það á vandann ef lyfjagjöf og hegðunarmótandi aðferðir voru 

eingöngu notaðar. Ef horft var fram hjá orsökinni var einungis verið að vinna með einkennin 

og hafði það takmörkuð áhrif og vandinn óx. Er það í samræmi við rannsóknir sem leggja 

áherslu á mikilvægi þess að leiðbeina, til dæmis fósturforeldrum, um mikilvægi þess að nálgast 

barnið með það í huga að það eru áföllin sem það hefur gengið í gegn um sem hefur áhrif á 

hegðun og því ber að sýna því skilning og þolinmæði (Stirling og Amaya-Jackson, 2008). Án 

viðeigandi stuðnings er hætta á að börn sem alast upp við misbrest í uppeldi þrói með sér 

frávikshegðun og vítahringur áfalla heldur áfram (Al Odhayani o.fl., 2013; Sigríður Hrönn 

Bjarnadóttir ofl., 2014). Þeir viðmælendur sem glímdu við hegðunarvanda lýsa því öll hve 

mikilvægt það var fyrir þau þegar að fósturforeldrar eða meðferðaraðilar náðu að skapa traust 

og tengjast þeim. Þá var hægt að byrja að vinna með orsakir hegðunarinnar í stað þess að vera 

sífellt að bregaðst við afleiðingunum. Þegar hægt var að mæta undirliggjandi kvíða barns, 

afleiðingum endurtekinna áfalla og veita þeim öryggi, þá fyrst urðu breytingar.  

Þegar rætt var við þátttakendur kom fram að virk þátttaka þeirra í vinnslu máls þeirra hjá 

barnavernd var fremur lítil og sama mátti segja um aðkomu þeirra að öðrum ákvörðunum sem 

snéru að velferð þeirra og þroska. Sjónahorn foreldra og annarra fullorðinna á vandann var 

ráðandi eins og fram kemur hér að ofan. Þau lýstu því að þeirra upplifun hafi ekki verið 

marktæk ef hún stangaðist á við það sem forsjáraðilar eða starfsfólk skóla taldi vera vandann. 

Vinnsla máls þeirra hjá barnavernd hafi síðan stjórnast mikið af viðhorfi fullorðinna og fannst 

þeim oft litið á þau sem vandamálið. Er það í samræmið við niðurstöður rannsókna þar sem 
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fram kemur að starfsmenn barnavernda líta stundum á barnið sem vandann. Oft hefur verið 

lítill vettvangur fyrir barn að koma skoðun sinni á framfæri og litið svo á að óþarft sé að þau 

taki þátt í ákvörðunum þar sem þau hafi ekki þroska eða getu til að taka slíkar ákvarðanir (Anni 

G. Haugen, 2004; Fern, 2014; María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2012). Barnmiðuð 

nálgun fer þó vaxandi í samræmi við auknar áherslur á réttindi barna og eru starfsmenn 

barnavernda almennt jákvæðir gagnvart þeirri þróun (Anný Rós Ævarsdóttir, 2018; lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013; Umboðsmaður barna, 2020). 

Mikilvægt er að barnið taki þátt í að skilgreina vandann í stað þess að vera sett í hlutverk 

einkennisbera vanda fjölskyldunnar (Fern, 2014). Það eru börnin sem búa við afleiðingar þess 

að alast upp við misbrest í uppeldi og því hlýtur rödd þeirra og upplifun að vera nauðsynleg í 

allri vinnslu mála hjá barnavernd. 

Hér hefur verið fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun og fyrri rannsóknir. Að endingu eru það lokaorð rannsóknarinnar sem leggja 

lokahönd á verkið.  
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn er leitast við að svara þeirri rannsóknarspurningu sem lagt var af stað með 

og snéri að upplifun einstaklinga sem barnavernd hafði aðkomu að í bernsku af verndandi 

þáttum og tengslum við foreldra og aðra sem að nálægt þeim stóðu. Niðurstöður benda til 

þess að börn sem búa við slök tengsl við foreldra, eða aðra nákomna, eigi erfiðara með að nýta 

sér eigin styrkleika. Þau eru síður í stakk búin til að takast á við áföll og birtast afleiðingar oft í 

hegðunarvanda og áhættuhegðun. Bæði skólakerfið og barnavernd eru enn talsvert 

foreldramiðuð og oft er litið á barnið sem vandann sem ýtir enn frekar undir vanlíðan og erfiða 

hegðun. Enn fremur sýnir rannsóknina að þegar að tengslamyndun gengur vel er frekar hægt 

að vinna með orsakir vanlíðunar og erfiðrar hegðunnar sem er grundvöllur þess að draga úr 

afleiðingum misbrests í uppeldi. Ættingjar, fósturforeldrar og meðferðaraðilar geta haft mikil 

áhrif með því að veita barni það skjól sem það þarf til að þroskast og dafna. Niðurstöður 

samræmast nokkuð vel því sem fram hefur komið í rannsóknum sem skoðað hafa afleiðingar 

þess að alast upp við vanrækslu og ofbeldi og hvaða þættir dregið geta úr alvarleika þeirra 

afleiðinga, bæði þegar horft er til tengslamyndunar og áhættu- og vernarþátta.  

 Hafa ber í huga að þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar gefi mikilvægar upplýsingar 

takmarkar það alhæfingargildi hennar hve fáa viðmælendur rætt var við enda er hlutverk 

eigindlegra rannsókna að auka innsýn og dýpka þekkingu. Mikilvægt er að halda áfram 

rannsóknum á hlutverki tengslamyndunnar á þroska og aðlögunarfærni barns og skoða á 

hvaða hátt er hægt að styðja enn betur við foreldra til að tryggja að þörfum barna sé mætt. 

Rödd barnanna sjálfra er mikilvæg því það eru þau sem búa við afleiðingar þess að búa við 

misbrest í uppeldi og tryggja þarf að upplifun þeirra og álit komi fram, bæði í rannsóknum og 

við vinnslu mála þeirra hjá barnavernd. Enn fremur er samfélagslegur ábati af snemmtækri 

íhlutun enda er það bæði tilfinningalega og fjárhagslega kostnaðarsamt fyrir samfélagið ef 

vandinn fær að þróast. Hlýtur það að vera markmið hvers samfélags að tryggja öryggi og 

velferð barna og eru áframhaldandi rannsóknir mikilvægar til að vísa okkur veginn.  
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Viðauki I – Kynningarbréf 

Garðabær, 15. apríl 2018 

 
Kynningarbréf vegna rannsóknarinnar: 

Hlutverk verndandi þátta hjá börnum sem vistuð hafa verið í fóstri 
  

Kæri viðtakandi, 

Undirrituð er M.A. nemi við Háskóla Íslands ásamt því að vera starfandi félagsráðgjafi hjá 

barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar. Rannsókn þessi er unnin sem meistaraverkefni í 

félagsráðgjöf við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Unnur V. 

Ingólfsdóttir, félagsráðgjafi MA, aðjúnkt við Háskóla Íslands. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu fólks sem barnaverndaryfirvöld hafði 

afskipti af þegar þau voru að alast upp. Áhersla er lögð á upplifun viðmælenda af verndandi 

þáttum, bæði persónulegum og í umhverfi viðmælenda.  

Við framkvævmd rannsóknarinnar er beitt eigindlegri aðferðarfræði og fer gagnaöflun 

fram með viðtölum við einstaklinga sem eru hljóðrituð. Farið verður með öll gögn þessarar 

rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða gefin gervinöfn og öllum 

gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. Auk þess verður gætt til til hins 

ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda. 

Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er í ferlinu, á meðan 

að á viðtali stendur eða eftir að því lýkur. 

Ef einhverjar spurniningar vakna varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa samband í 

síma  618 5052 eða með tölvupósti ellensvavag@hotmail.com.  

 

Með fyrirfram þökk og von um góðar viðtökur, 
  

_____________________________________ 

Ellen Svava Guðlaugsdóttir, félagsráðgjafi 

ellensvavag@hotmail.com, 618-5052 
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Viðauki II – Upplýst samþykki 

 
 
 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku í rannsókninni: 
Hlutverk verndandi þátta hjá börnum sem vistuð hafa verið í fóstri 

  
Rannsakandi: Ellen Svava Guðlaugsdóttir, meistaranemi við félagsráðgjafadeild 

 Háskóla Íslands 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu fólks sem barnaverndaryfirvöld höfðu 

afskipti af þegar þau voru að alast upp. Áhersla er lögð á upplifun viðmælenda af verndandi 

þáttum, bæði persónulegum og í umhverfi viðmælenda og hvort að barnaverndaryfirvöld 

hafi á einhvern hátt stutt við þessa styrkleika hjá viðmælendum. 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendur 

koma fram undir nafnleynd og verður tryggt að ekki sé hægt að rekja upplýsingar til 

viðmælenda. Viðtölin eru hljóðrituð og í kjölfarið afrituð. Þátttakendur fá gervinafn sem 

notað verður í rannsókninni. Þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem á henni stendur. 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í rannsókninni.  

  
________________________ 

Dagsetning og staður 
  

________________________________ 
Undirskrift þátttakanda 

  
_______________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki III – Viðtalsrammi  

 

 

  Viðtalsrammi 

Almennar upplýsingar: 

Hvað getur þú sagt mér af þér? 

Hjá hverjum ólstu upp, systkini, foreldrar, aðrir á heimilinu? 

Tengsl: 

Hver var mikilvægasta manneskjan í þínu lífi þegar þú varst að alast upp? – hvers vegna? 

Vandinn: 

Af hverju komu barnaverndaryfirvöld að máli þínu?  

ESTER: 

Jákvæð upplifun af skóla og velgengni í námi: 

Hvernig leið þér í skóla? – Afhverju? 

Hvernig gekk þér í skóla? 

Góður félagsskapur og uppbyggileg áhugamál: 

Áttir þú vini? og ef já hvað gerðuð þið saman?  

Hverjar voru fyrirmyndir þínar og áhugamál? 

Innsæi og vilji barns: 

Hver var vandinn, af hverju komu barnaverndaryfirvöld að máli þínu? Áttaðir þú þig á 

vandanum? –og ef já, gerðir þú eithvað til að breyta stöðunni? 

Jákvæð viðhorf eða góð færni við lausn vandamála: 

Hvernig voru samskiptin í fjölskyldunni og hvað var þitt hlutverk í þeim samskiptum? 
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Geta, stuðningur og þátttaka foreldar: 

Hvað gerðir þú með foreldrum þínum?  -hvað gerðuð þið fjölskyldan saman? 

Jákvæð viðhorf foreldra og góðar uppeldisaðferðir: 

Hvöttu þau þig til að stunda íþróttir/tómstundur? Hvernig? 

Hvaða viðhorf höfðu foreldrar þínir til vímuefnaneyslu/afbrota? – notuðu þau 

áfengi/vímuefni? 

Vissu foreldrar þínir hvar þú varst og hvað þú varst að gera? – þekktu þau vini þína? 

Innsæi og vilji foreldra: 

Voru þau sammála um reglur og afleiðingar? Hvernig gerðu þau það? Voru þau fylgin sér? 

Hvað gerðu foreldrar þínir til að taka á vandanum? Og voru þau sammála því að þetta væri 

vandi? 

Annað: 

Hvernig fannst þér barnaverndaryfirvöld nýta verndandi þætti þína? 

Hvað finnst þér hafa komið þér í gegnum þessa lífsreynslu? Hvað finnst þér vera þinn helsti 

kostur/styrkur? 

 

  



73 

Viðauki IV – Þagnarskylda 

 
Félagsvísindasvið 
Félagsráðgjafadeild              
M.A. ritgerð í félagsráðgjöf        
 
 

Ég undirrituð/aður, heiti því hér með að virða þagnarskyldu um allar viðkvæmar 

persónuupplýsingar sem ég fæ vitneskju um við störf mín að vísindarannsókninni Hlutverk 

verndandi þátta hjá börnum sem vistuð hafa verið í fóstri (vinnuheiti). 

Þá ber mér að tilkynna ábyrgðaraðila ef einhver þeirra sem upplýsingarnar fjalla um er eða 

hefur verið maki minn, skyldur eða mægður mér í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða 

tengdur mér með sama hætti vegna ættleiðingar. Í slíkum tilvikum heiti ég því að kynna mér 

ekki gögn um viðkomandi.  

Mér er kunnugt um að brot gegn þessari þagnarskyldu geta varðað refsingu samkvæmt 230. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 eða, eftir atvikum, ákvæðum annarra laga, s.s. 42. gr. 

laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

 

 

__________________________ 
Staður og dagsetning 

  
____________________________ 

Undirskrift  
  

___________________________ 
Undirskrift ábyrgðaraðila 

 
 

 


