
 

 

 

 

 

Eigum við samleið? 

Meðferðarúrræði Barnaverndarstofu fyrir 

unglinga með alvarlegan hegðunarvanda og 

starfshættir þroskaþjálfa. 

 

Kolbrún Ósk Albertsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.A.-gráðu  

í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið 
Maí 2009 



Háskóli Íslands – B.A. ritgerð                                          Kolbrún Ósk Albertsdóttir 2009 

 2 

Lokaverkefni til B.A.- prófs. 

 

 

 

 

 

 

Eigum við samleið?  
Meðferðarúrræði Barnaverndarstofu fyrir unglinga með alvarlegan hegðunarvanda og 

starfshættir þroskaþjálfa. 

 

 

Kolbrún Ósk Albertsdóttir 

310867-3309 

 

 

 

 

Þroskaþjálfadeild 

Maí 2009 

Leiðbeinendur: Bryndís S. Guðmundsdóttir og Kristín Lilliendahl. 



Háskóli Íslands – B.A. ritgerð                                          Kolbrún Ósk Albertsdóttir 2009 

 3 

Útdráttur 

 

Megintilgangur þessa verkefnis var tvíþættur, annars vegar að kynnast starfsemi tveggja 

meðferðarheimila sem rekin er á vegum Barnaverndarstofu, fyrir unglinga sem stofna 

þroska og lífi sínu í hættu með alvarlegri hegðun sinni eða vímuefnanotkun. Hins vegar 

að skoða hvernig þekking og menntun þroskaþjálfa geti nýst í meðferðarstarfinu. 

Verkefnið byggir á heimildaöflun og þeirri hugmyndarfræði sem starfað er eftir á 

meðferðarheimilunum.  

 

Niðurstöðurnar eru að meðferðarstarf byggir á einstaklingsmiðaðri nálgun með áherslu á 

fagleg vinnubrögð í tengslum við unglinginn og fjölskyldu hans. Ef hugmyndarfræði að 

baki þroskaþjálfunar og þau megingildi sem þeir starfa eftir eru borin saman við það 

starf sem fram fer á meðferðarheimilum, þá eiga þroskaþjálfar fullt erindi inn í starfið til 

að hlúa að þroska barna sem búa við þroskaraskanir í samstarfi með fleiri fagstéttum. 
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Þakkir 

 

Ég vil þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við þetta verkefni og studdu mig með 

einum eða öðrum hætti. Leiðbeinendum mínum Bryndísi S. Guðmundsdóttur 

uppeldisfræðingi og starfsmanni Barnaverndarstofu og Kristínu Lilliendahl aðjúnkt í 

þroskaþjálfun vil ég færa bestu þakkir fyrir velvilja sinn, þolinmæði, góðan og 

leiðbeinandi stuðning. Til Önnu Júlíönu Þórólfsdóttur fyrir sinn hluta og boð um aðstoð 

við yfirlestur á hluta verkefnisins og kom hún með margar góðar ábendingar.  

 

Ég vil einnig þakka eiginmanni mínum, börnum og fjölskyldu minni allri fyrir alla þá 

þolinmæði, stuðning og hvatningu sem hún hefur sýnt mér. Bekkjarfélögum og vinum 

einlægan stuðning og hughreystingu á erfiðum og auðveldari stundum. Mágkonu minni 

Guðbjörgu Ásgeirdóttur og hennar fjölskyldu þakka ég fyrir yfirlestur og góðan 

stuðning. Frænda mínum honum Karli Sigurðssyni þakka fyrir aðstoð við tæknileg 

atriði. Kæra fjölskylda og vinir án ykkar væri ég ekki að skila af mér þessu 

lokaverkefni. 
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Inngangur 

Helstu markmið þessa verkefnis eru að kynnast meðferðarheimilum á vegum 

Barnaverndarstofu með það í huga að öðlast skilning á starfseminni. Að skoða hvort 

þekkingargrunnur þroskaþjálfa geti nýst í meðferðarstarfinu. Ekki er hefð fyrir starfi 

þroskaþjálfa á meðferðarheimilum og því liggur gagnsemin í að skoða hvort 

grundvöllur sé fyrir nýjum starfsvettvangi þroskaþjálfastéttarinnar. Unglingur sem fer í 

meðferð vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika, vímuefnaneyslu og afbrota, þarf á 

þjónustu að halda þar sem fjölbreytt fagþekking er til staðar. Foreldrar og systkini þurfa 

einnig mikinn stuðning til að takast á við vanda sinn á annan hátt en áður. Þegar 

unglingur snýr aftur á heimili eftir dvöl á meðferðarheimili er mikilvægt að horft sé á 

aðstæður fjölskyldunnar á heildrænan hátt. 

 

Störf þroskaþjálfa einskorðuðust áður við umönnun fatlaðra en miklar breytingar hafa 

orðið bæði á starfsháttum og menntun stéttarinnar, sem í dag starfar víða í samfélaginu 

með börnum, unglingum, fullorðnum, foreldrum og öðru fagfólki. Eins og segir í 

starfskenningu stéttarinnar hafa þroskaþjálfar menntað sig til starfa með fólki á öllum 

aldri sem býr við einhverskonar skerðingu. Hlutverk þroskaþjálfa felur meðal annars í 

sér gerð markvissra þjónustuáætlana, heildar- og einstaklingsáætlana sem styðja 

einstaklinginn í markmiðssetningum sínum til bættra lífshátta. Með vönduðum og 

skipulögðum vinnubrögðum er markmiðið að einstaklingurinn verði fullgildur 

þátttakandi í samfélaginu á eigin forsendum.  

 

Ástæða fyrir efnisvali þessu er mikill áhugi minn á starfi með unglingum sem falla utan 

greiningaviðmiða um ákveðna fötlun en víkja þrátt fyrir það frá aldursviðmiðum í 

félagslegum þroska, námi og/eða stefna þroska og lífi sínu í hættu með alvarlegri 

hegðun eða vímuefnanotkun. Tengt námi mínu í þroskaþjálfun hef ég fengið tækifæri á 

starfstengdu námi í sérskólum innan grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og kynnst þar 

fyrrgreindum hópi unglinga. Einnig hefur sá hluti námsins sem snýr að heildrænni 

þjónustu, þá samstarfi við unglinginn, foreldra, aðrar fagstéttir og allt nærkerfið heillað 

mig mikið. 

 

Í fyrsta kafla er fjallað um hvað starf þroskaþjálfa felur í sér og þá hugmyndarfræði sem 

liggur að baki. Í öðrum kafla er fjallað um þroskaferil barna, þroskafrávik, 

þroskavænleg uppeldiskilyrði barna og mismunandi uppeldisaðferðir foreldra sem geta 
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haft áhrif á börn þeirra og samskipti innan fjölskyldunnar. Í þriðja kafla er umfjöllun um 

það hvað barnaverndarlög segja um úrræði og skyldur barnaverndaryfirvalda á því sviði 

sem verkefnið fjallar um. Í fjórða kafla er fjallað um tvö meðferðarúrræði á vegum 

Barnaverndarstofu. Um er að ræða meðferðar- og greiningarstöðina Stuðla og 

meðferðarheimilið Laugaland í því skyni að skoða hvort fagþekking þroskaþjálfa nýtist 

í meðferðarstarfinu og þrepaskiptingu meðferðarinnar gerð skil. Einnig er gerð grein 

fyrir niðurstöðum viðtalskönnunar við þroskaþjálfa í meðferðarstarfi og að lokum er 

samantekt. 

 

Meginspurningin sem ég legg upp með er: Hvernig má nýta fagþekkingu þroskaþjálfa í 

meðferðarúrræðum á vegum Barnaverndarstofu fyrir unglinga með alvarleg 

hegðunarvandamál?  
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1. Kafli. Þroskaþjálfun 

 

Þessi kafli fjallar um það hvað starf þroskaþjálfa felur í sér og hvaða hugmyndarfræði 

liggur að baki störfum fagstéttarinnar.  

 

1.1. Starf þroskaþjálfa 

Aldur þroskaþjálfastéttarinnar telur rétt rúmlega 50 ár og hefur þróunin bæði í starfi og 

námi verið mikil. Þroskaþjálfastarfið er í dag lögverndað starf og starfar fagstéttin eftir 

lögum um þroskaþjálfa nr. 18/1978 og reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti 

þroskaþjálfa nr. 215/1987. Þroskaþjálfar starfa eftir siðareglum og starfskenningu sem 

er grunnur að faglegu starfi þeirra, en samkvæmt starfskenningunni þá hafa þeir 

menntað sig til starfa með fólki á öllum aldri sem býr við einhverskonar skerðingu. 

Sérstaða stéttarinnar er sú að hún er eina fagstéttin sem rétt hefur til að sinna 

þroskaþjálfun, sem grundvallast meðal annars í stuðningi við einstaklinginn í athöfnum 

daglegs lífs. Þroskaþjálfar stefna að því með skipulögðum hætti að styðja fatlaða til 

aukins þroska og lífsgæða. Í starfi sínu taka þeir annars vegar mið af þörfum hvers og 

eins og hins vegar þeim kröfum sem samfélagið gerir til einstaklingsins en ekki síður 

skyldum samfélagsins gagnvart fötluðum (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

 

Starf þroskaþjálfa felur meðal annars í sér að gera fötluðu fólki mögulegt að lifa sem 

eðlilegasta lífi með stuðningi. Fagleg ábyrgð og hlutverk þroskaþjálfa byggir á gerð 

heildaráætlana, einstaklingsáætlana, markvissra þjónustuáætlana og endurmats. 

Heildaráætlunum er ætlað að tryggja samfellda þjónustu þar sem lögboðin réttindi og 

hugmyndafræðileg gildi eru virt við skipulag og útfærslu einstaklingsáætlunar. Með 

vönduðum og skipulögðum vinnubrögðum er markmiðið að einstaklingur geti orðið 

fullgildur þátttakandi í samfélaginu á eigin forsendum. Einstaklingurinn nýtur stuðnings 

til ábyrgra ákvarðana, persónulegra markmiðssetninga og einstaklingsmiðaðrar þjónustu 

með áherslu á eftirfarnandi hugtök; jafnrétti, fullgild þátttaka, lífsgæði, virðing, 

samstarf, sveigjanleiki, sjálfsefling, leiðsögn og fræðslu (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001).  

 

1.2. Hugmyndafræði þroskaþjálfa 

Hugmyndafræði þroskaþjálfunar er grundvölluð í lögum, reglugerðum og siðareglum 

þroskaþjálfa sem byggir á jafnrétti, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi. 
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Hver manneskja er einstök og allir eiga rétt til fullrar þátttöku í samfélaginu á eigin 

forsendum. Þroskaþjálfar hafa tekið þátt í að móta þjónustu og ryðja burt hindrunum í 

samfélaginu til þess að bæta lífsskilyrði og lífsgæði fólks. Þroskaþjálfar vinna á 

faglegan og skipulagðan hátt í samstarfi við þjónustunotendur og stuðla með því að 

jákvæðum viðhorfum, aukinni færni og skilningi á aðstæðum fólks sem býr við 

einhverskonar skerðingar. Sérstaða fagstéttarinnar felur í sér víðtæka og hagnýta 

þekkingu á stefnumótun, skipulagi og framkvæmd við heildræna og einstaklingsmiðaða 

þjónustu óháða aldri og aðstæðum einstaklings. Stór þáttur í starfi þroskaþjálfa eru 

skipulögð vinnubrögð, réttindabarátta og réttindagæsla þar sem barist er fyrir kjörum, 

réttindum og jafnrétti einstaklingsins (Starfkenning þroskaþjálfa, 2007).  

 

Nám þroskaþjálfa er víðtækt en megin fræðasviðið er þroskaþjálfafræði, fötlunarfræði, 

félagsfræði, þroskasálfræði og siðfræði þar sem nemendur kynnast þróun nýjustu 

kenninga og hugmynda um fötlun ásamt innsýn í helstu áherslur í búsetu-, atvinnu-, 

skóla-, og fjölskyldumálum (Háskóli Íslands, 2008).  

 

Nú starfar fagstéttin ekki einungis með fötluðum heldur víða í samfélaginu með 

börnum, unglingum, fullorðnum, foreldrum og öðru fagfólki. En þeir þroskaþjálfar sem 

velja að starfa með unglingum þurfa að þekkja til eðli unglingsára, þroska, 

þroskafrávika ásamt þeim þáttum sem tengjast velferð og uppeldisháttum sem áhrif geta 

haft á hegðun þeirra og stöðu. 
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2. Kafli. Þroski barna og velferð 

 

Í þessum kafla verður fjallað um þroska barna, þroskafrávik og þau skilyrði sem talin 

eru þroskavænleg ásamt skyldum foreldra við aðbúnað og aðstæður barna sinna. Einnig 

er fjallað um ákveðnar uppeldisaðferðir sem taldar eru vera bæði skaðlegar og þær sem  

treysta samskipti og virðingu milli foreldra og barns.  

 

2.1. Þroski 

Rannsóknir margra fræðimanna á þroska og hegðun barna sýna að þroski er ákveðið 

ferli. Færni á ákveðnu stigi þarf að nást til þess að hægt sé að komast á það næsta sem á 

við hvort sem er hreyfi-, vit-, persónu- eða félagsþroska en horfa þarf á þroskastigin í 

heild sinni. Þroski miðast út frá námi, reynslu, upplifun, foreldrum/systkinum, umhverfi 

og menningu. Skipta má þroska í tvennt: líffræðilegan og andlegan þroska. 

Þroskabreytingar eru tengdar aldri sem ýmist má greina af útliti eða hegðun 

einstaklings, en sem dæmi má nefna að barn fer að sitja áður en það stendur upp og 

gengur með stuðningi áður en það gengur óstutt (Shaffer og Kipp, 2007).  

 

2.2. Þroskafrávik 

Stefáns Hreiðarssonar fjallar hann um muninn á milli þroskafrávika og skilgreindar 

fötlunar í grein sinni, en þar segir hann frávik koma fram vegna þroskaseinkunar í 

miðtaugakerfi. Nokkuð stór hópur barna fæðist með frávik í þroska og hegðun sem hafi 

áhrif á bæði getu þeirra í námi og athöfnum daglegs lífs ásamt því að geta leitt til 

erfiðleika síðar á lífsleiðinni. Þegar um væg þroskafrávik sé að ræða er ekki talað um 

fötlun heldur hömlun eða röskun, en sem dæmi má nefna málþroskaröskun, sértæka 

námserfiðleika, athyglisbrest með eða án ofvirkni og hegðunarerfiðleika. Því þurfi 

þessir einstaklingar á ákveðnum stuðningi að halda með þjálfun, meðferð eða 

sérkennslu sem getur komið í veg fyrir frekari vanda (Stefán Hreiðarsson, 2001). Einnig 

skipta máli þau uppeldisskilyrði og aðferðir sem foreldrar beita við mótun hegðunar 

barna sinna.  

 

2.3. Þroskavænleg uppeldisskilyrði 

Fjölskyldan er minnsta lýðræðislega einingin og uppspretta lífsgilda. Foreldrar eru 

börnunum sínum fyrirmyndir við mótun lífsgilda og miðla með framkomu sinni hvort 
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við annað, samskiptum, lífsstíl og hugmyndum um ást, ábyrgð og samstöðu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). 

 

Börn eru háð því að foreldrar eða forráðamenn hafi öruggt húsnæði og tekjur til þess að 

hafa í sig og á. Freydís J. Freysteinsdóttir segir í grein sinni að góð og uppeldisvæn 

skilyrði séu til staðar þegar þörfum barns tilfinningarlegum, líkamlegum, hugrænum og 

félagslegum er sinnt. Þegar ungbarn grætur tekur umönnunaraðili oftast móðir, það upp 

og reynir að finna hvað það er sem barnið er að kalla eftir. En samkvæmt 

langtímarannsóknum á umönnun barna þá hafa þær sýnt að næmni foreldra á þarfir 

barnsins og hversu fljótt þeim er sinnt auki líkurnar á traustum tilfinningatengslum milli 

barns og foreldra. Þegar brestur verður á umönnun og uppeldi flokkast það undir 

vanrækslu eða ofbeldi. En ekki er talað um vanrækslu nema umönnun barns sé 

ábótavant og endurtaki sig aftur og aftur (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2001). 

 

Samskipti eru stór þáttur í uppeldi þar sem boð eru send með orðum, hreyfingum, 

svipbrigðum og augnaráði og hafa mótandi uppeldisáhrif. Barnið þroskast í samskiptum 

við annað fólk og af þeim viðhorfum sem eru til staðar.  

 

2.4. Uppeldi 

Uppeldisfræðin eru mótuð af sögulegri þróun en eins og gefur að skilja er ekki til algild 

regla um eina ákveðna uppeldisaðferð. Hver einstaklingur þarf að læra siði og reglur 

þess samfélags sem hann býr við ásamt því að hafa í sig og á. Því flóknari sem 

samfélögin verða því meira er að læra (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 

1995/2006). 

 

Franski heimspekingurinn Jean – Jacques Rousseau, frægastur þeirra er skrifuðu um 

uppeldismál á 18. öld og margar þær hugmyndir sem enn tíðkast má rekja til kenningar 

hans. Rousseau vildi meina að hlutverk uppeldis væri að færa okkur það til 

fullorðinsáranna sem ekki fylgdi með í fæðingu og að uppalendur einstaklings væru þrír 

þ.e.a.s. náttúran, hlutirnir og mennirnir. Rousseau lagði áherslu á að börnum væru búnar 

þær aðstæður að þau hefðu möguleika á sem mestum persónuþroska og sjálfstæði 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995/2006). 
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Uppeldisaðferðum hefur verið skipt upp í flokka af mörgum fræðimönnum en 

sálfræðingurinn Diana Baumrind rannsakaði samband á milli þroska og uppeldihátta 

foreldra. Þar greindi hún foreldra í þrjá hópa eftir uppeldisháttum sem voru þeim 

tamastir og voru þeir leiðandi, eftirlátar og skipandi uppeldishættir. Fræðimennirnir 

Eleanor Maccoby og John Martin voru sammála Diönu en töldu þó eina vanta sem eru 

afskiptalausar uppeldisaðferðir (Bee & Boyd, 2004). 

 

Skipandi uppeldisaðferðir: Foreldrar stjórna börnum sínum með boðum og bönnum, 

hafa ákveðnar reglur sem þeir vænta að sé fylgt án útskýringa. Þeir rökstyðja sjaldan 

mál sitt og sýna börnum sínum litla hlýju eða örvun og refsa þeim fyrir óhlýðni. 

Eftirlátar uppeldisaðferðir: Foreldrarnir setja börnum sínum ekki skýr mörk, láta undan 

og forðast að lenda í samskiptaárekstrum. Þetta eru hlýir foreldrar sem ala börn sínu upp 

í frjálsræði og stjórnleysi.  

Leiðandi uppeldisaðferðir: Foreldrar setja skýrar reglur um hvaða hegðun er í lagi og 

hver ekki sem þeir rökstyðja, og hvetja börn sín til að koma með eigin sjónarmið á móti. 

Foreldrarnir sýna mikla hlýju og uppörvun. Leiðandi foreldrar taka hugmyndum barna 

sinna á jákvæðan hátt og krefjast þroskaðrar hegðunar af þeim. 

Afskiptalausar uppeldisaðferðir: Foreldrar bregðast ekki við hugmyndum barna sinna 

eða veita þeim þann stuðning sem þau þurfa. Uppeldið einkennist af vanrækslu og 

stjórnleysi. Þessir foreldrar setja engin mörk og gera ekki kröfur til barna sinna (Bee & 

Boyd, 2004). 

 

Samkvæmt þessum flokkum uppeldisaðferða ættu foreldrar að skýra vel fyrir börnum 

sínum hvað það er sem þeim er fyrir bestu frekar en að nota boð og bönn. Að ræða 

málin og leyfa börnum að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Sameiginleg ákvörðun 

er vænlegri leið ásamt því að virðing og hlýja ríki í samskiptum milli barna og foreldra. 

Margar ástæður geta legið að baki ef um misbrest á uppeldi eða umönnun barna er að 

ræða, sem þá flokkast undir vanrækslu eða ofbeldi. Hvort tveggja getur þó orðið barninu 

til skaða og því mikilvægt að gripið sé til ráðstafana og tilkynnt sé til 

barnaverndaryfirvalda, en starf og þjónusta þeirra miða að því að veita stuðning vernd 

og stuðning.  
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3. Kafli. Barnavernd 

 

Markmið barnaverndar miðar að því tryggja að öllum börnum sé veitt viðunandi 

uppeldisskilyrði. Samkvæmt alþjóðasáttmálum og íslenskum lögum þá eiga öll börn rétt 

á vernd gegn líkamlegu, andlegu ofbeldi, vanrækslu og aðstoð ef þau eru hættuleg 

sjálfum sér eða öðrum. Í þessum kafla verða skoðuð lög um barnavernd með sérstakri 

áherslu á stuðningsúrræði, svo sem meðferðarúrræði fyrir börn og fjölskyldur þeirra. 

 

3.1. Lagaleg umgjörð barnaverndar 

Í Stjórnarskrá lýðveldis Íslands segir í 76. gr. 3.mgr. að börnum skuli tryggð í lögum sú 

vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst (Stjórnarskrá lýðveldis Íslands nr.33/1944). 

Um skyldur foreldra er fjallað í Barnalögum en samkvæmt 28. gr. þá ber foreldrum að 

annast barn sitt og gegna skyldum sínum með hagsmuni barnsins fyrir brjósti og vernda 

það gegn líkamlegu, andlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi (Barnalög 

nr.76/2003). 

 

Íslensk Barnaverndarlög taka til allra einstaklinga yngri en 18 ára sem búsettir eru á 

Íslandi. En samkvæmt 3. gr. þá geta barnaverndaryfirvöld með samþykki ungmennis 

haldið ráðstöfunum sem byggðar eru á grundvelli laganna allt til 20 ára aldurs  Í 17.gr. 

og fjórða kafla sömu laga er fjallað um tilkynningaskyldu fagaðila (Barnaverndarlög 

nr.80/2002). Þar eru tilteknar þær fagstéttir sem koma að starfi með börnum, þar er 

meðal annarra þroskaþjálfinn nefndur. Þar kemur fram að hver sá sem vinnum með 

börnum eða unglingum hafi skýrum skyldum að gegna varðandi velferð þeirra. Ef vart 

verður við óviðunandi aðstæður eða að unglingur stofni lífi sínu eða þroska í hættu beri 

að tilkynna til barnaverndaryfirvalda og tilkynningarskylda gangi framar siðareglum og 

þagnarskyldu. 

 

3.2. Barnaverndaryfirvöld 

Barnaverndaryfirvöld á Íslandi samanstanda af Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

kærunefnd barnaverndarmála, Barnaverndarstofu og barnaverndarnefndum. 

Meginhlutverk þeirra er að tryggja hagsmuni barna ásamt því að sjá til þess að börnum 

sé búið öryggi í umhverfi sínu (Ólöf Á. Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

 



Háskóli Íslands – B.A. ritgerð                                          Kolbrún Ósk Albertsdóttir 2009 

 14

3.3. Barnaverndarstofa  

Í þrettánda kafla Barnaverndarlaga er fjallað um heimili og stofnanir á ábyrgð ríkisins. 

Þar kemur fram í 79. gr. að félagsmálaráðuneytið beri ábyrgð á að til séu heimili og 

stofnanir sem veita börnum móttöku í bráðatilvikum til að tryggja öryggi þeirra, vegna 

meintra afbrota eða alvarlegra hegðunarerfiðleika, að greina vanda barna sem talin eru 

þurfa sérhæfða meðferð og veita þeim sérhæfða meðferð vegna alvarlegra 

hegðunarerfiðleika, vímuefnaneyslu og meintra afbrota (Barnaverndarlög nr.80/2002). 

 

Hlutverk Barnaverndarstofu felur í sér eftirlit með störfum barnaverndarnefnda, að þær 

starfi lögum samkvæmt, ásamt afgreiðslu á kærum og kvörtunum vegna starfa 

nefndanna. Einnig veitir Barnaverndarstofa nefndunum ráðgjöf við úrlausn mála, ásamt 

fræðslu um barna- og fjölskylduvernd. Barnaverndarstofa hefur eftirlit og yfirumsjón 

með stofnunum sem reknar eru á vegum ríkisins fyrir börn sem vistuð eru utan heimilis 

á grundvelli 4. mgr. 51.gr. laga um vernd barna og ungmenna (Handbók 

Barnaverndarstofu, 2006). 

 

Barnaverndarstofu ber samkvæmt reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995 að 

koma á framfæri upplýsingum til almennings og fagfólks sem hún framfylgir með 

ráðstefnum, fyrirlestrum, sérstökum námskeiðum og útgáfu handbókar fyrir 

barnaverndarnefndir. Einnig heldur Barnaverndarstofa námskeið og ráðgjöf fyrir 

verðandi fósturforeldra, starfsfólk meðferðarheimila, aflar hæfra fósturforeldra ásamt 

því að gefa út skýrslu árlega um starfsemi bæði Barnaverndarstofu og 

barnaverndarnefnda. Barnaverndarstofa gegnir rannsóknar- og þróunarhlutverki ásamt 

því að afla þekkingar og samstarfsverkefna erlendis frá á sviði barnaverndar (Reglugerð 

um Barnaverndarstofu nr. 264/1995). 

 

Í reglugerð um Barnaverndarstofu kemur fram að hún skuli hafa yfirumsjón og eftirlit 

með þeim stofnunum og heimilum sem rekin eru eða styrkt fyrir börn og ungmenni 

samkvæmt 79. gr. Barnaverndarlaga nr.80/2002. Eftirlitið felur í sér að tryggja að 

þjónustan uppfylli þær kröfur sem settar eru um faglegt starf ásamt ákvæðum um að  

þjónustu- og vistunarsamningar séu uppfylltir (Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 

264/1995).  
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3.4. Barnaverndarnefndir  

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitafélaga og eru 31 talsins á landsvísu, sem 

flestar hafa ráðið til sín sérhæft starfsfólk til daglegra starfa og staðsettar í flestum 

tilvikum hjá félagsþjónustu sveitafélaga. Nefndunum er skylt að taka við tilkynningum, 

en tilkynna má á öllum tímum sólahringsins í gegnum neyðarlínu 112 (Handbók 

Barnaverndarstofu, 2006). 

 

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði sem fyrst og 

fremst er gert með því að styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu. Ef foreldrar þurfa 

stuðning vegna barna sinna eða fjölskylduaðstæðna, þá er hann veittur ásamt ráðgjöf á 

grundvelli laga um félagslega þjónustu. Velferðarsvið býður upp á fjölbreytt 

stuðningsúrræði fyrir börn og fjölskyldur í þessu skyni (Handbók Barnaverndarstofu, 

2006). 

 

Mál er talið barnaverndarmál þegar barnaverndarnefnd hefur tekið formlega ákvörðun 

um að hefja könnun á málinu. Þá eru málefni barnsins unnin á grundvelli 

Barnaverndarlaga nr. 80/2002. Barnaverndarnefnd Reykjavíkur ber ábyrgð á meðferð 

slíkra mála í Reykjavík og er jafnframt hluti af Velferðarsviði. Samkvæmt 

barnaverndarlögum njóta bæði börn og foreldrar skýrra réttinda við vinnslu slíkra mála. 

Heimildir barnaverndarnefndar eru skilgreindar ásamt tilteknum skyldum sem lagðar 

eru á nefndina og starfsmenn hennar. Ávallt er leitast við að tryggja réttaröryggi 

fjölskyldna og samstarfs við foreldra (Handbók Barnaverndarstofu, 2006).  

 

3.5. Helstu viðfangsefni og úrræði 

Í skýrslu Barnaverndarstofu fyrir árin 2006 og 2007 þá var heildarfjöldi tilkynninga árið 

2006 alls 6.893 og því aukning um 15% frá því árinu áður. Tilkynningar árið 2007 voru 

samtals 8.410 sem nemur 22% aukningu á milli ára. Rúmlega helmingur þeirra var 

vegna áhættuhegðunar barnanna, tæplega 30% vegna vanrækslu foreldra og nálægt einu 

af hverjum fimm börnum vegna ofbeldis foreldra, tilfinningalegs, líkamlegs eða 

kynferðislegs (Barnaverndarstofa, 2008). 

 

Fram kemur í skýrslunni að tvær skýringar kunni að vera á þessari þróun. Önnur er sú 

að fólk sé meðvitaðra, þröskuldur þeirra lækkaður en hin er sú að barnaverndarnefndir 

komist ekki yfir að kanna fleiri mál en raun ber vitni vegna bágs mannafla. Töluverð 



Háskóli Íslands – B.A. ritgerð                                          Kolbrún Ósk Albertsdóttir 2009 

 16

fækkun varð á árinu 2007 eftir meðferðarvistun en fram kemur í skýrslunni að ekki sé 

hægt að útiloka áhrif vegna neikvæðrar umræðu um stofnanir í fjölmiðlum í kjölfar 

Breiðavíkur- og Byrgismálanna (Barnaverndarstofa, 2008).  

 

Þau úrræði sem barnaverndaryfirvöld bjóða upp á eru mörg og algengt að fleiri en einu 

sé beitt. En samkvæmt ársskýrslunni 2006 - 2007 er langalgengast að foreldrum sé 

leiðbeint um uppeldi og aðbúnað barna eða 1.225 börn árið 2006. Þegar þau úrræði hafa 

ekki skilað árangri að mati barnaverndarnefnda getur verið gripið til vistunar utan 

heimilis tímabundið en með þá reglulegri endurskoðun. Fram kemur að árið 2006 hafi 

samtals 332 börnum verið ráðstafað í úrræði á vegum sveitafélaga sem eru þá 

vistheimili, sambýli, fósturheimili eða önnur úrræði. Einnig kemur fram að samtals 238 

börnum var komið á neyðarvistun eða greiningar og meðferðardeild Stuðla, 

Götusmiðjunnar eða langtímameðferðarheimili (Barnaverndarstofa, 2008). 

 

Einungis barnaverndarnefndir geta sótt um meðferð á heimilum sem rekin eru 

samkvæmt barnaverndarlögum til Barnaverndarstofu með samþykki 

foreldra/forráðamanna og barnsins ef það hefur náð 15 ára aldri. Þvingunarvistun er 

eingöngu hægt að beita ef úrskurður liggur fyrir frá barnaverndarnefnd eða dómstólum. 

Barnaverndarstofa metur vanda barns með tilliti til þess hvort önnur úrræði gagnist eða 

hafi verið fullreynd. Þá hefst undirbúningur barnaverndarnefnda að umsókn um 

stofnanavistun. Ef sótt er um svokallaða langtímameðferð skal miða við að 

einstaklingur hafi hlotið rannsókn og skemmri meðferð á meðferðarstöð ríkisins. 

Rannsóknargögn þurfa að liggja fyrir, ítarleg og vel rökstudd ásamt áætlunargerð með 

foreldrum eða forráðamönnum um mögulegan annan vanda innan fjölskyldunnar 

(Handbók Barnaverndarstofu, 2006). 
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4. Kafli. Meðferðarúrræði ríkisins 

 

Í þessum kafla er fjallað um tvö meðferðarúrræði á vegum ríkisins, það fyrra er 

Meðferðarstöð ríkisins, Stuðlar sem staðsett er í Reykjavík og hitt 

langtímameðferðarúrræði að Laugalandi í Eyjafjarðarsveit en með langtímameðferð er 

átt við að meðferð vari í allt að eitt ár og í sumum tilvikum lengur. Bæði þessi úrræði 

eru rekin undir yfirstjórn Barnaverndarstofu. En eins og fram kemur í 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 þá ber íslenska ríkinu að reka heimili og stofnanir sem 

veita börnum þjónustu til þess að tryggja öryggi þeirra vegna alvarlegs hegðunarvanda, 

vímuefnaneyslu eða afbrota. Í þessum kafla er einnig niðurstöður viðtals við 

þroskaþjálfa sem starfar á meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu og greinir hún 

frá faglegu hlutverki sínu ásamt því að svara hvort hún telji fagþekkingu þroskaþjálfa 

nýtast í meðferðarstarfi. 

 

Þar sem helsta áhersla með þessu verkefni er að skoða hvernig nýta megi fagþekkingu 

þroskaþjálfa í meðferðarstarfi, þá er ýtarlega farið í þrepaskiptingu meðferðarinnar á 

Laugalandi til að sýna hvernig því er háttað. Áður en ákvörðun er tekin um að unglingur 

þurfi á langtímameðferð að halda, þá er Stuðlar þeir aðilar sem greina vanda unglingsins 

og ákvarða um hvort þörf er á lengri meðferð. Því þurfa starfsmenn á 

langtímameðferðarheimilum að kynna sér þær greiningar sem Stuðlar leggja fram til að 

geta útbúið einstaklingsmeðferðaráætlun. 

 

4.1. Stuðlar 

Meðferðarstöðin Stuðlar hefur verið starfrækt frá september 1996 að Fossaleyni í 

Reykjavík. Starfsemin er tvíþætt, annars vegar greiningar- og meðferðardeild og hins 

vegar lokuð deild eða neyðarvistun (Stuðlar, e.d.). 

 

Á neyðarvistun eru unglingar vistaðir til að tryggja öryggi þeirra í bráðatilvikum á 

vegum barnaverndarnefnda/lögreglu vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika, óupplýstra 

afbrota, ofbeldis, stjórnleysis og vímuefnaneyslu. Staða unglingsins er metin í samvinnu 

við vistunaraðila og foreldra þar sem leitast er við að auka jafnvægi hans með 

húsaskjóli, fæði, afþreyingu og samneyti við fullorðna. Á deildinni fer ekki fram 

greining eða meðferð en hámarksvistun eru 14 dagar (Stuðlar, e.d.). 
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Á meðferðardeild eru rými fyrir átta unglinga í senn á aldrinum 12 – 18 ára sem glíma 

við margvísleg vandamál, á heimili, skóla og í samskiptum. Margir unglinganna eiga 

við þunglyndi, kvíðaröskun og ofvirkni að stríða og hafa misnotað vímuefni (Stuðlar, 

e.d.). 

 

4.1.1. Meðferðarnálgun 

Á deildinni er ákveðið dagskipulag með atferlismótandi þrepa- og stigakerfi sem miðað 

er að þörfum hvers og eins. Ef um vímuefnaneyslu og afbrotahegðun er að ræða þá er 

unnið með það sérstaklega. Unnið er á heildrænan hátt með einstaklings- og 

fjölskylduviðtölum, sálfræðiathugunum og úrvinnslu upplýsinga frá meðferðaraðilum 

og skóla. Áhersla er lögð á að skoða aðferðir unglingsins í samskiptum, líðan og 

viðhorfum til eigin stöðu í þátttöku við foreldra. ART þjálfun (Aggression Replacement 

Training) þar sem fram fer þjálfun í félagslegum samskiptum og reiðistjórnun útfrá 

daglegu lífi. Skólanám er á vegum Brúarskóla sem fer fram á Stuðlum 

(Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Mikil áhersla er lögð á samvinnu við foreldra og þátttöku þeirra í meðferðinni. Foreldrar 

koma í reglubundin viðtöl auk þess að þeim er boðið upp á fræðslu. Þegar unglingur 

útskrifast af meðferðardeildinni tekur við eftirmeðferð. Gert er ráð fyrir að eftirfylgdin 

geti varað í allt að sex mánuði og standi til boða þrátt fyrir að foreldrar þiggi ekki viðtöl 

hjá sálfræðingi. Starfsmenn Stuðla hafa eftirlit með vímuefnaneyslu unglinganna og þeir 

studdir til að halda sig við heimferðaráætlanir. Samvinna er við skóla og vinnustaði 

unglingana. Foreldar og unglingurinn eiga kost á viðtölum hjá sálfræðingi eftir útskrift 

(Stuðlar, e.d.). 

 

4.2. Laugaland 

Meðferðarheimilið að Laugalandi í Eyjarfjarðarsveit hóf starfsemi sína í júní árið 1997, 

en upphaflega var það staðsett í Varpholti í Hörgárbyggð. Starfsemin hefur verið rekin 

að Laugalandi síðan í september árið 2000. Heimilið er sérhæft 

langtímameðferðarheimili fyrir stúlkur á aldrinum 13 - 18 ára með fjölþættan 

hegðunarvanda og eru þar sex til átta vistunarpláss (Barnaverndarstofa, e.d.). 
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4.2.1. Meðferðarnálgun 

Meðferðin er þrepaskipt en að jafnaði tekur um eitt ár að ná hæsta þrepi. Til þess að 

hækka um þrep þarf unglingurinn að vinna ákveðin verkefni sem eru einstaklingsmiðuð 

með tilliti til aldurs, þroska og stöðu einstaklingsins í meðferðinni. Þrepunum er ætlað 

að styðja, einfalda og skýra bæði fyrir unglingnum sjálfum og starfsmönnum hvar í 

meðferðinni hann er staddur. En einnig að gera grein fyrir til hvers er ætlast til frekari 

árangurs. Hvert þrep veitir unglingnum innsæi í eigin vanda og löngun til að gera 

breytingar á lífi sínu. Þeir þættir sem geta hækkað unglinginn um þrep er hegðun á 

heimili og í skóla, þátttaka í meðferð, embættisverkum, húsverkum ásamt samskiptum 

við aðra sem að meðferðinni koma. Vikulegir fundir eru haldnir þar sem þrepastaða er 

metin með starfsfólki, kennurum og sálfræðingi en brot á reglum getur orðið til þess að 

viðkomandi fellur um þrep og fer jafnvel aftur á byrjunarþrep (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Unglingurinn fær í fyrstu aðlögun í ró og næði þar sem ekki er þrýst á hann um 

ákveðnar reglur eða skyldur. Allir sem koma til meðferðar byrja á fyrsta þrepi sem 

kallað er byrjunarþrep ásamt þeim sem koma aftur eftir strok, en þá er ekki tekið tillit til 

fyrri þrepastöðu. Unglingur fær ekki afhent dót eða fatnað fyrr en hann óskar eftir að 

komast á annað þrep og fær samþykki meðferðaraðila til þess. Lágmarkstími á fyrsta 

þrepi eru þrír dagar og þarf einstaklingurinn að sækja um skriflega til að komast á annað 

þrep ásamt því að kynna sögu erfiðleika sinna. Þau atriði sem þetta þrep felur í sér eru 

eftirtalin: 

• Eitt símtal við foreldra á viku undir eftirliti. 

• Engir vasapeningar. 

• Aðstoð við þau heimilisstörf sem til falla og halda til á efri hæð. 

• Engin þátttaka í hefðbundinni dagsskrá heimilisins. 

• Engar snyrtivörur (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Algengt er að unglingur sem kemur til meðferðar hafi stjórnað lífi sínu að mestu leiti 

sjálfur. Því er lögð mikil áhersla á samskipti hans við starfsmenn, það að unglingurinn 

læri að tileinka sér meðferðarstarfið og leiti til starfsmanna með sín mál. Annað þrep, 

þátttökuþrepið byggir á trausti og fær unglingurinn að taka þátt í dagsskrá heimilisins í 

fylgd starfsmanns. Þau atriði sem annað þrep felur í sér eru eftirtalin: 

• Fær að fara í skóla. 
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• Fær að stunda félagsstarf undir eftirliti. 

• Fær 500 kr. í vasapening 

• Fær umbun „bragðaref“ í tilefni árangurs þó aðeins einu sinni. 

• Má nota snyrtivörur hóflega í skipulögðum bæjarferðum  

• Fær að fara í ferðir með starfsfólki.  

• Eitt símtal við foreldra á viku (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Sá sem er kominn á þriðja þrep sem kallað er ábyrgðarþrep er ábyrgur fyrir eigin 

framförum í meðferð og er traustsins verður. Honum er treyst fyrir umgengni við aðra 

unglinga án stöðugs eftirlits starfsmanna. Sá sem er á þriðja þrepi á ekki að standa fyrir 

eða taka þátt í stroki, undirferli, baktali eða öðrum óheiðarleika heldur er fyrirmynd og 

leiðbeinir nýliðum. Þriðja þrep getur hafist eftir þriggja mánaða meðferð. Þau atriði sem 

þriðja þrep felur í sér eru eftirtalin: 

• Unglingurinn ber ábyrgð á eigin þátttöku í meðferð. 

• Getur stundað félagsstarf utan heimilis eftirlitslaus. 

• Má svara í síma heimilis. 

• Má nota eigin farsíma í tengslum við félagsstarf. 

• Fær 1000 kr. í vasapening. 

• Pizzuveisla í tilefni árangurs (aðeins einu sinni). 

• Má hringja í fjölskyldu tvisvar í viku (ekki þó föstudaga og laugardaga). 

• Má nota snyrtivörur í hófi. 

• Getur sent og tekið við bréfum  (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Fjórða þrep kallast ofurþrep en það getur hafist eftir níu mánaða meðferð. Sá sem er á 

fjórða þrepi skal vera fyrirmynd þeirra sem styttra eru komnir. Hann skal þekkja til allra 

hluta heimilisins, geta útskýrt reglur fyrir nýliðum, leiðbeina og taka frumkvæði í 

verkefnum ásamt því að passa upp á tímasetningar. Hann er minnugur ábyrgðar sinnar, 

sækir meira í félagskap starfsmanna og ábyrgs fólks, frekar en unglinga sem eru styttra 

á veg komnir i meðferð. Hann tekur leiðsögn með jákvæðni og veit að hann er ekki 

fullkominn. Þau atriði sem fjórða þrep felur í sér eru eftirtalin: 

• Hefur leyfi til að fara eftirlitslaus í bæinn. 

• Má fara einu sinni í mánuði í bíó á eigin kostnað. 
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• Má fara í heimsókn í önnur herbergi (með leyfi þeirra sem býr í 

herberginu). 

• Má heimsækja vini sem meðferðaraðilar samþykkja. 

• Getur sótt um að fara í ökutíma og bílpróf á eigin kostnað. 

• Getur sótt um að lengja eða fjölga helgarleyfum með samþykki foreldra. 

• Fær að fara á snyrtistofu fyrir skynsamlegt verð ca.(7.000) Aðeins fyrir 

þá sem ekki hafa fallið á fjórða þrepi. 

• Má fara í bæinn og taka ábyrgð á öðrum með sér. 

• Fær 1.200. krónur eða meira eftir þörfum og samkomulagi í vasapening. 

• Má hringja í foreldra og taka við símtölum við félaga sem foreldrar og 

meðferðaraðilar samþykkja. 

• Fær að taka við og senda póst (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Í upphafi meðferðar er gerður eins árs vistunarsamningur þar sem að koma forsjáraðilar, 

barnaverndarnefndir, meðferðaraðilar og unglingurinn. Mögulegt er að gera styttri 

samning ef unglingurinn er á átjánda ári eða að innsæi og þroski hans er talinn með 

þeim hætti að hann geti nýtt sér þrepakerfið á styttri tíma. Einnig er mögulegt að 

framlengja samningi ef mat þeirra er að honum standa sýnir nauðsyn þess  

(Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Markmið meðferðarinnar er að unglingurinn öðlist reynslu af heilbrigðum lífsháttum. 

Að hann læri að fara að settum reglum um umgengni, tillitsemi og virðingu við sjálfan 

sig og aðra. Að hann setji sér raunhæf markmið til framfara í námi, samskiptum og 

tileinki sér aðferðir til að ná þeim (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð í tengslum við unglinginn annarsvegar og 

fjölskyldu hins vegar. Að unglingurinn fái tækifæri til virkrar þátttöku á heimilinu og 

stundi nám að vetri og atvinnu við sitt hæfi á sumartíma. Í meðferðinni að Laugalandi er 

áhersla lögð á heiðarleika ásamt því að unglingurinn standi við skuldbindingar sínar 

bæði á heimilinu og í skóla (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Reglulega eru haldnir samráðsfundir þar sem að koma foreldrar og 

barnaverndaryfirvöld. Helgarleyfi eru áætluð tvisvar til þrisvar á önn auk jóla- og 
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páskaleyfis sem þó eru háð því hvernig unglingnum hefur gengið í meðferðinni. Leyfin 

eru vel skipulögð til að tryggja að unglingurinn yfirfæri framfarir sínar á umhverfi 

heimilis síns. Samkomulag er gert um að honum beri að koma til baka fyrr ef hann fer 

ekki að settum reglum í leyfinu (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Nám unglinganna fer fram í sérkennsludeild Hrafnagilsskóla þar sem hverjum nemanda 

er mætt miðað við námslega getu og stöðu. Allar bóklegar greinar fara fram í sérkennslu 

en íþróttir og sund eru kennd í hópkennslu með öðrum nemendum skólans. Nemendur á 

framhaldsskólaaldri fá fjarkennslu frá Verkmenntaskólanum á Akureyri en fá til þess 

stuðning og aðstöðu í Hrafnagilsskóla. Mikil útivera er í boði að Laugalandi t.d. 

gönguferðir, hjólreiðar, sund og fótbolti, einnig er farið á snjóbretti og skíði í 

Hlíðarfjalli (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

4.3. Reynsla þroskaþjálfa í meðferðarstarfi 

Ekki er hefð fyrir starfi þroskaþjálfa á meðferðarheimilum á vegum ríkisins eða með 

börnum sem eiga í alvarlegum hegðunarvanda, vímuefnanotkun eða afbrotum. Í 

tengslum við námið hef ég farið í vettvangsheimsóknir þar sem ég hef kynnt mér 

nokkuð í hverju starf og hugmyndafræði meðferðarheimila er fólgin og þrátt fyrir að 

innra starf heimilanna sé mismunandi þá eru þar nokkuð svipaðar áherslur ríkjandi.  

 

Einn þroskaþjálfi starfar á meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu á 

landsbyggðinni og mæltum við okkur mót í Háskóla Íslands við Stakkahlíð. Í viðtalinu 

notaði ég upptökutæki og vann síðan úr viðtalsnótum. Ég lagði fyrir hana tvær opnar 

spurningar:  

1. Hvert er faglegt hlutverk þitt í starfi innan meðferðarheimilisins?  

2.Hvernig telur þú að fagþekking þroskaþjálfa geti nýst í starfi innan meðferðarheimila? 

 

Anna Júlíana Þórólfsdóttir (munnleg heimild, 19. mars 2009), sagði mér að hún hefði 

útskrifast fyrir tveimur árum. Hún starfaði á meðferðarheimili á landsbyggðinni áður en 

hún hóf nám og snéri þangað aftur að námi loknu. Til þess að útskýra faglegt hlutverk 

sitt sagði hún að nú nýlega hefði verið gerð breyting á skipulagi meðferðarheimilisins 

en meðal þess væri það nú eitt af hlutverkum hennar að skammta lyf unglinganna í box 

og hafa eftirlit með því að ekki vanti lyf. Einnig er hún tengill einstaklings og hefur 
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umsjón með ákveðnum hlutum er lúta að persónulegum málum (munnleg heimild, 19. 

mars 2009). 

 

Hún telur mikla þörf fyrir þroskaþjálfa í meðferðarúrræðum, því meðferð unglinganna 

byggir af stórum hluta á einstaklingsáætlun með bæði langtíma- og 

skammtímamarkmiðssetningum sem þurfi að vera raunhæf með tilliti til þroska og getu 

hvers og eins. Einnig telur hún fagþekkingu stéttarinnar mikilvæga í tengslum við 

þverfaglega teymisvinnu og þar komi til einnig þekking þeirra á hinum mismunandi 

röskunum og ólík sýn á einstaklinginn og stöðu hans er mikilvæg því betur sjá augu en 

auga. Umræður okkar fóru inn á nám þroskaþjálfa og telur hún að ákveðin fagþekking 

þurfi að vera til staðar en ekki megi vanmeta persónulega reynslu fólks, því 

einstaklingur fái ekki alla sína vitneskju af þriggja ára háskólanámi þrátt fyrir að nám 

þroskaþjálfa sé gott. En að hennar mati læra þroskaþjálfar lítið um mikið og þekking 

þeirra víðtæk en verða í samræmi við áhuga að dýpka hana á sínu áhugasviði (munnleg 

heimild, 19. mars 2009). 

 
4.4.  Hvernig má nýta fagþekkingu þroskaþjálfa í meðferð? 

Ástæða þess að farið er svo ítarlega í þrepakerfi meðferðarúrræðanna er að sýna fram á 

vinnubrögð í þrepakerfi meðferðarúrræðanna samræmast vel því sem starf þroskaþjálfa 

felur í sér. Ein mikilvæg áhersla í starfi þroskaþjálfa er að virða réttindi hverrar 

manneskju og styðja hann með það fyrir augum að auka lífsgæði hans. Í 

einstaklingsáætlun koma fram langtímamarkmið unglingsins og þeim svo skipt í 

viðráðanleg og aðlaðandi skammtímamarkmið með tilliti til einstaklingsins og getu hans 

en með lausnarmiðaðri hugsun þroskaþjálfans er það markmiðið að fá einstaklinginn til 

að bera ábyrgð og efla hann í að ná tökum á eigin lífi sem virkur þátttakandi. Í menntun 

þroskaþjálfa er lögð rík áhersla á valdeflingu en hún felur í sér þá hugsun að horfa alltaf 

á styrkleika einstaklingsins en með því má efla sjálfsmat og sjálfsmynd unglingsins. 

 

Einstaklingsáætlun skiptist í skipulag og mat á heildaráætlun og árangursmat. 

Grunnurinn liggur í þarfagreiningu, stefnumörkun, markmiðssetningum og 

skilgreiningu á megingildum. Stór hluti af vinnu við einstaklingsáætlun er samstarf við 

unglinginn sjálfan, aðstandendur hans og annað fagfólk. Gæði þjónustunnar er metið 

með tilliti til árangurs unglingsins, starfsþróunar, mati á vinnuferlum og sjálfsmati 
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þjónustuveitandans. Áhersla er lögð á að safna saman upplýsingum um stöðu mála til 

þess að tryggja heildræna þjónustu í samstarfi við unglinginn og fjölskyldu hans. Þessi 

þjónusta þarf síðan að mæta þörfum og óskum viðkomandi og styður hann enn frekar til 

þátttöku í lífi og starfi (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001).  

 

Mikilvægur hluti þess að heildræn skipulögð vinnubrögð virki sem skyldi er að þeir sem 

starfa með unglingnum og gæta að hagsmunum hans starfi saman sem heild með traust 

og virðingu að leiðarljósi. Við gerð heildar- og einstaklingsáætlunar þarf að huga að 

mörgum þáttum og eitt af því er þverfagleg teymisvinna. Í teyminu er unnið 

sameiginlega að því að styðja unglinginn í að ná fyrirfram ákveðnum markmiðum 

sínum. Teymið saman stendur af unglingnum sjálfum, foreldrum og þeim aðilum og 

fagfólki sem hafa með hagsmuni hans að gera. Skoða þarf allt umhverfi einstaklingsins í 

heild sinni, með því að deila upplifun, þekkingu og úrræðum skapast samvinna og 

samábyrgð allra. Betur sjá augu en auga og þurfa því allir að vera meðvitaðir um sitt 

sérsvið og hlutverk. Í stað þess að einhver einn sé að reyna að gera margra manna verk 

(Martin, 2005). 

 

Valdefling eða sjálfsefling er hugtak sem felur í sér að hver einstaklingur er 

sérfræðingur í eigin þörfum og hafi jafnframt vald til að skilgreina eigið líf, langanir, 

aðstæður og þrár. Hugtakið felur í sér lífsgæði, borgaraleg réttindi, mannréttindi og 

viðhorf. Áhersla er lögð á að vald einstaklingsins og samskipti hans við þá er veita 

honum hverskyns þjónustu sé á jafnréttisgrundvelli og byggi á gagnkvæmri virðingu. 

Valdeflandi samskipti stuðla að því að efla sjálf, sjálfsmynd, sjálfstrausti og 

sjálfsvirðingu einstaklingsins. Ásamt því að efla félagslega stöðu og vald yfir aðstæðum 

og lífi. Taka verður tillit til þeirra þátta sem einkenna aðstæður og líf þess sem um ræðir 

hverju sinni. Valdefling er ferli sem á sér stað þegar fólk nær tökum á eigin lífi, hefur 

áhrif á umhverfi sitt og upplifir að það sé þátttakandi í samfélaginu (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).  
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5. Kafli. Samantekt 

 

Markmið þessa verkefnis var að skoða starfsemi tveggja meðferðarúrræða sem rekin eru 

undir yfirstjórn Barnaverndarstofu til þess að öðlast skilning á þeirri meðferðarnálgun 

sem þar fer fram. Meginspurningin sem ég lagði upp með var: Hvernig má nýta 

fagþekkingu þroskaþjálfa í meðferðarúrræðum á vegum Barnaverndarstofu fyrir 

unglinga með alvarleg hegðunarvandamál?  

 

Þegar unglingur kemur til meðferðar á Stuðlum fer fram athugun og mat, þar sem 

upplýsingum er safnað saman sem liggja fyrir um stöðu hans og fjölskyldunnar í heild 

sinni. Gerðar eru bæði heildar- og einstaklingsáætlanir með langtíma- og 

skammtímamarkmiðum til betri og heilbrigðari lífshátta í samvinnu við unglinginn, 

fjölskyldu hans og þeirra fagaðila sem hafa með málefni hans að gera. Þar er síðan 

metið hvort þörf er fyrir langtímameðferð. 

 

Á Laugalandi er þrepaskipt meðferð þar sem verkefni unglingsins eru miðuð að aldri 

hans, þroska og stöðu í meðferð. Þrepunum er ætlað að veita unglingnum innsæi í eigin 

vanda og styðja hann til jákvæðra breytinga. Þar reynir á að einstaklingurinn beri 

ábyrgð á hegðun sinni og framkomu sem fylgt er eftir á samráðsfundum. 

 

Fram kemur í upplýsingum frá Barnaverndarstofu að helstu markmið meðferðar séu að 

einstaklingurinn fái tækifæri til að kynnast heilbrigðum lífsháttum, setji sér raunhæf 

markmið og læri að fara eftir reglum um umgengni, tillitsemi og virðingu við sjálfan sig 

og aðra. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð í tengslum við unglinginn annarsvegar og 

fjölskyldu hins vegar. Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi 

uppeldisskilyrði sem fyrst og fremst er gert með því að styrkja foreldra í 

uppeldishlutverki sínu. Oft á tíðum hefur aðkoma barnaverndaryfirvalda verið talin 

neikvæð meðal almennings en með aukinni fræðslu og umfjöllun á þeim störfum og 

úrræðum sem í boði eru tel ég að megi breyta þeim viðhorfum.  

 

Eins og komið áður er ekki ákveðin hefð fyrir starfi þroskaþjálfa á meðferðarheimilum 

og því liggur gagnsemin verkefnisins því í að skoða hvort grundvöllur sé fyrir nýjum 

starfsvettvangi þroskaþjálfastéttarinnar. Þroskaþjálfar eiga ekki afmarkað starfssvið eins 
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og svo margar aðrar stéttir en starfa víða með börnum, unglingum, fullorðnum í 

samvinnu með foreldrum og öðrum fagstéttum.  

 

Niðurstöðurnar mínar eru þær að meðferðarstarf byggir á einstaklingsmiðaðri nálgun 

þar sem áhersla er á fagleg vinnubrögð í tengslum við unglinginn og fjölskyldu hans. 

Menntunargrunnur þroskaþjálfa fellur sérlega vel að viðfangsefnum meðferðarúrræða ef 

horft er til þátta eins og samskipta við allt nærkerfi einstaklings, réttindagæslu, 

markmiðssetninga, einstaklingsmiðaðrar þjónustu, áætlanagerð og stuðning í athöfnum 

daglegs lífs, breytingum á lífsstíl og aukinni félagsfærni.  

 

Ég tel því þroskaþjálfa góða viðbót í þá þverfaglegu vinnu sem fyrir er á 

meðferðarheimilum því það sem einkennir vinnubrögð þroskaþjálfa, er að þeir nálgast 

viðfangsefnið með því að horfa á það í heild sinni. Styðja einstaklinginn í persónulegum 

markmiðssetningum, sem skiptast í langtímamarkmið sem síðan er skipt í smærri 

viðráðanlegri skammtímamarkmið með tilliti til vilja, þroska og velferðar 

einstaklingsins. Með vönduðum og skipulögðum vinnubrögðum er markmiðið að 

einstaklingurinn verði fullgildur þátttakandi í samfélaginu á eigin forsendum. 

Þroskaþjálfar eru ráðgefandi aðilar fyrir þjónustunotendur, fjölskyldur þeirra og aðra 

fagmenn í að móta og innleiða nýjungar í þjónustu með hagsmuni og vilja 

einstaklingsins í forgrunni.  

 

Ef sú hugmyndafræði sem liggur að baki þroskaþjálfunar og þau megingildi sem þeir 

starfa eftir, eru borin saman við það starf sem fram fer á meðferðarheimilum. Þá tel ég 

að þroskaþjálfar eigi mikið erindi inn í meðferðarstarf bæði á Laugalandi, Stuðlum og 

öðrum meðferðarheimilum til að hlúa að þroska barna sem búa við þroskaraskanir í 

samvinnu með öðrum fagstéttum. Fagleg ábyrgð og hlutverk þroskaþjálfa fela í sér gerð 

einstaklingsáætlunar þar er áhersla á fagleg og skipulögð vinnubrögð. Ásamt því að 

stuðla að jákvæðum viðhorfum, aukinni færni og auknum skilningi á þroskaröskunum 

unglingsins.  
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Lokaorð 

Markmiðið sem ég setti mér með þessu verkefni, var að kynna mér starfsemi 

meðferðarúrræða og skoða hvernig nýta mætti þekkingu þroskaþjálfa í meðferðarstarfi 

hefur að mínu mati skilað árangri. Ég tel að þroskaþjálfar eigi mikið erindi inn í 

meðferðarstarf, þeirra menntun og starf miðar að þroskaþjálfun einstaklings og því góð 

viðbót við aðrar fagstéttir í meðferðarstarfi. Þeir unglingar sem þurfa á meðferð að halda 

vegna alvarlegrar hegðunar þarfnast stuðnings til að þess að ná tökum á lífi sínu svo þeir 

eigi afturkvæmt í daglegt líf meðal jafnaldra sinna og breyttra lífshátta. 

 

Það er von mín að bæði skili verkefnið þeim árangri að auka frekar þekkingu á 

starfsháttum þroskaþjálfa og einnig að opna dyr að nýjum starfsvettvangi fyrir stétt sem 

mikil þörf er fyrir í meðferðarúrræðum. Það er einlæg von mín að þetta verkefni verði 

einnig til þess að auka umræður og aukin úrræði fyrir þennan hóp barna sem um ræðir 

því of langur tími fer oft í bið eftir úrræðum. 
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