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Útdráttur 

Fjölskyldumeðferð er úrræði sem felur í sér fjölbreyttar nálganir í vinnu með fjölskyldum. 

Úrræði þar sem hægt er að vinna með fjölskyldunni í heild, hluta hennar eða þá 

einstaklingslega með hverjum fjölskyldumeðlim fyrir sig. Fjölskyldumeðferð tilheyrir ekki 

ákveðinni starfsstétt en er grein innan geðheilbrigðisfræða þar sem fjölskyldufræðingar 

nálgast líf og erfiðleika fjölskyldna oft frá öðru sjónarhorni en aðrir 

geðheilbrigðisstarfsmenn sem veita yfirleitt einstaklingsmiðaðri þjónustu. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá fram sjónarhorn fjölskyldufræðinga, upplifun þeirra og reynslu 

af starfssviði sínu og varpa ljósi á þær nálganir sem þeir nýta í meðferðarvinnu.  

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð í þessari rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 

tíu starfandi fjölskyldufræðinga. Niðurstöður sýna að fjölskyldufræðingar leggja flestir 

áherslu á sveigjanleika í notkun kenninga og aðferða þó flestir noti eina aðferð sem 

leiðarstef í sinni meðferð. Fjölskyldufræðingar telja meðferðarsambandið vera einn 

mikilvægasta þáttinn í starfi sínu og brýnt að geta lagt mat á það til að auka árangur og 

gæði starfsins. Þeir segja helstu áskorun í starfi fjölskyldufræðings þá að takast á við 

sjálfan sig en jafnframt að starfið sé bæði gefandi og ánægjulegt þrátt fyrir ýmsa erfiðleika 

og hindranir sem upp geti komið. Niðurstöður sýna einnig að þörf er á frekari rannsóknum 

á sviðinu með áherslu á notkun á samþættri nálgun í starfi og þeim áskorunum sem 

fjölskyldufræðingar á Íslandi standa frami fyrir. 

  

Lykilorð: Fjölskyldumeðferð, fjölskyldufræðingur, sveigjanleiki, nálgun, 

meðferðarsamband, starfsánægja. 
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Abstract 

Family therapy is a resource which involves diverse approaches in working with families. 

A resource where one can work with the family as a whole, a part of the family or on a 

one-on-one basis with each individual family member. The therapy does not belong to a 

specific profession, but is a branch within mental health science where family therapists 

approach family life and difficulties from a different perspective than other mental health 

professionals, who most often provide individual service. The goal of the study was to 

show the family therapist’s point of view, their experience from their field of work and 

highlight the approximations they use in their work. 

A qualitative research method was used in this study where ten working family 

therapists were interviewed. The results show that family therapists most commonly use 

flexibility in the usage of theories and methods, though most use one method as a 

guideline in their therapy. Family therapists consider the therapeutic relationship as one 

of the most important sector in their work and it is important to be able to evaluate it to 

increase the result and quality of the work. They say that the biggest challenge in the 

work of a family therapist is to deal with oneself but also that despite various difficulties 

and obstacles at work, it is both rewarding and enjoyable. Results also show that there is 

an increased need for further research in the field with an emphasis on the use of an 

integrated approach at work and the challenges that family therapists in Iceland face. 

 

Keywords: Family therapy, family therapist, flexibility, approach, therapeutic 

relationship, job satisfaction. 
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Formáli 

 
Þetta rannsóknarverkefni er 30 ECTS eininga lokaritgerð í meistaranámi í 

fjölskyldumeðferð við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir 

leiðsögn dr. Sigrúnar Harðardóttur og fær hún mínar bestu þakkir fyrir ómetanlega 

hvatningu og faglega leiðsögn. Samnemendum mínum þakka ég einnig fyrir ánægjulegar 

og lærdómsríkar samverustundir. Eins vil ég þakka viðmælendum, sem gerðu þessa 

rannsókn að veruleika, fyrir þátttöku sína. Ég vil þakka Elínu Stephensen, Hildi Jónsdóttur 

og Marín H. Ragnarsdóttur sérstaklega fyrir yfirlestur og Sigrúnu Dóru Hemmert 

Bergsdóttir fyrir þýðingu á útdrætti. Hrefna Óskarsdóttir á sérstakar þakkir skildar fyrir 

aðstoð við úrvinnslu eigindlegra gagna. Samstarfsfélagar mínir eiga einnig miklar þakkir 

skildar fyrir stuðning og góð ráð og síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni og 

vinum sem höfðu óbilandi þolinmæði og trú á mér og stóðu með mér í þessu ferli.  
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1 Inngangur  
Til þess að geta áttað sig á hvað „fjölskyldur“ eru þá þarf fyrst að átta sig vel á því hve víðfeðmt 

hugtakið fjölskylda er (Berg-Cross, 2000). Nýjar fjölskyldugerðir verða til og á sama tíma þá 

breytast og þróast gildi fólks. Breyttir lífshættir og samskipti fólks mynda ný fjölskylduform 

sem svara breyttum þörfum (Sigrún Júlíusdóttir, 2016). Fjölskylda er eins konar félagsleg 

eining sem þarf að takast á við margs konar verkefni á lífsleiðinni sem tengist til að mynda 

heilbrigði og heilsu meðlima hennar (Minuchin, 1974). 

Fjölskyldumeðferð tilheyrir ekki ákveðinni starfsstétt en er grein innan 

geðheilbrigðisfræða og hafa þeir sem hana veita öðlast fagmenntun í greininni. 

Fjölskyldumeðferð er veitt á heilbrigðisstofnunum og einkareknum stofum og auk þess hjá 

ýmsum opinberum þjónustueiningum (Hrefna Ólafsdóttir, 2019). Fjölskyldufræðingar nálgast 

líf og erfiðleika fjölskyldna oft frá öðru sjónarhorni en aðrir geðheilbrigðisstarfsmenn sem 

veita yfirleitt einstaklingsmiðaðri þjónustu (Minuchin, 1974). Fjölskyldumeðferð er úrræði 

sem felur í sér fjölbreyttar nálganir í vinnu með fjölskyldum í heild auk þess sem einnig er 

hægt að vinna með hluta fjölskyldunnar eða með einum eða fleiri einstaklingum innan hennar 

(Fjölskyldufræðingafélag Íslands, e.d.). 

Kenningar sem liggja fjölskyldumeðferð til grundvalllar byggja á þeirri sýn að manneskjan 

sé ekki eyland og áherslan er lögð á að vandi hvers einstaklings innan fjölskyldu hafi áhrif á 

alla meðlimi hennar (Minuchin, 1974). Kjarninn í fjölskyldumeðferð er oft rakinn til kenninga 

um kerfislegt sjónarhorn. Grundvölllur þeirra kenninga er það sjónarhorn að tengslalíf 

einstaklinga sé  mikilvægt og lögð er  áhersla á heildarmyndina í stað þarfa hvers einstaklings 

með það að markmiði að fjölskyldur geti og eigi að leysa vandamál í sameiningu. Algengt er 

að stuðst sé við fjölskyldumeðferðir þar sem unnið er með tveimur eða fleiri 

fjölskyldumeðlimum saman í tíma, hvort sem um er að ræða samskiptavanda innan 

fjölskyldunnar eða einstaklingsvandamál þar sem þátttaka fjölskyldumeðlima getur orðið 

hluti af lausninni og dregið úr vanda einstaklingsins (Lebow,  2014a). 

Sigrún (2016) hefur lengi verið í fararbroddi þeirra sem berjast fyrir því að aukin  áhersla 

sé lögð á fjölskylduna innan samfélagsins, sér í lagi vegna síaukinna geðrænna erfiðleika 

meðal barna og ungmenna á Íslandi (Ríkisendurskoðun, 2016). Að mati Sigrúnar (2016) er 
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mjög mikilvægt að leggja rækt við hlutverk foreldra þar sem undirstaða góðs mannlífs sé 

velferð og vellíðan hvers barns. Samkvæmt þingsályktunartillögu Alþingis um fjölskyldustefnu 

fyrir árin 2017-2021 er eitt af markmiðum að bæta aðgengi að fjölskylduráðgjöf. Til að 

fyrirbyggja vanda í lífi barna og fjölskyldna og tryggja snemmtæka fjölskylduráðgjöf er lagt til 

að heilsugæslustöðvar bjóði upp á fjölbreytta þjónustu með aðkomu fleiri fagstétta en verið 

hefur. Er þar markmiðið að á heilsugæslustöðvum verði meðal annars aukin áhersla á 

fjölskylduráðgjöf við börn og barnafjölskyldur með geðheilbrigði að leiðarljósi (Þingskjal nr. 

1502/2016-2016). 

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir rannsókn sem ætlað var að veita aukinn skilning og 

innsýn í vinnu fjölskyldufræðinga á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að fá fram 

sjónarhorn fjölskyldufræðinga, upplifun þeirra og reynslu af starfssviði sínu og varpa ljósi á 

þær nálganir sem þeir nýta í meðferðarvinnu. Með ofangreind markmið í huga var leitast við 

að svara eftirfarandi megin rannsóknarspurningu: Hvað einkennir vinnu fjölskyldufræðinga í 

dag? Til að fá skýrari mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar var stuðst við tvær spurningar: 

“Hvaða aðferð eða nálgun notar þú í þinni vinnu með fjölskyldum?” og “Hver er upplifun og 

reynsla þín í starfi sem fjölskyldufræðingur?” 

Tekin voru 10 eigindleg viðtöl við starfandi fjölskyldufræðinga og er þetta fyrsta rannsókn 

sem gerð er á þessu sviði á Íslandi. Við ítarlega leit að erlendum rannsóknum á þessu sviði 

kom í ljós að ekki virðast margar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis og því má ætla að þetta 

sé bæði mikilvægt og þarft rannsóknarefni. Er það von mín að rannsókn þessi verði hvatning 

til frekari rannsókna á sviði fjölskyldumeðferðar sem og að niðurstöður hennar leiði til 

aukinnar þekkingar og skilnings á fagsviðinu ásamt því að stuðla að frekari vitundarvakningu 

almennings um mikilvægi fjölskyldumeðferðar. 

1.2 Val á viðfangsefni 

Í diplómanámi mínu í fjölskyldumeðferð hjá Endurmenntun Háskóla Íslands  voru kynntar  

ýmsar nálganir sem stuðst er við í vinnu með fjölskyldum. Eftir að ég hóf störf sem 

fjölskyldufræðingur kviknaði áhugi minn á að vita hvernig aðrir fjölskyldufræðingar á Íslandi 

störfuðu og hvað einkenndi starf þeirra. Áhugi minn á viðfangsefninu jókst til muna eftir að 

hafa setið fyrirlestur hjá dr. Scott D. Miller (17. apríl 2015) og hafa heyrt af kenningum hans 
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um hvað einkennir meðferðaraðila sem ná góðum árangri í starfi. Miller er stofnandi 

alþjóðlegrar miðstöðvar fyrir klíníska afburðagetu, International Center for Clinical 

Excellence, sem hefur það markmið að efla árangur meðferðaraðila innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Hann er höfundur nokkurra bóka og fjölmargra fræðilegra greina og 

býður auk þess upp á ýmis námskeið og þjálfun um allan heim þar sem hann aðstoðar 

stofnanir og samtök við að ná framúrskarandi árangri. 

Við val á viðfangsefni í þessari rannsókn hafði vinna mín með fjölskyldum og 

einstaklingum einnig mikil áhrif sem og einlægur áhugi minn á að mæta fjölskyldum út frá 

þeirra þörfum til að auka lífsgæði þeirra. Val viðfangsefnis ræðst því að mestu af áhuga 

mínum á því hvernig fjölskyldufræðingar geti veitt bestu mögulegu meðferð sem kostur er á 

og hvernig ég og kollegar mínir getum haldið áfram að bæta fagleg vinnubrögð okkar og náð 

góðum árangri í vinnu með fjölskyldum.   

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla auk heimildaskrár. Í kafla 2 er umfjöllunarefninu skipt í þrjá 

undirkafla. Fyrst er farið yfir þróun fjölskyldumeðferðar bæði erlendis og hér á landi. Í kjölfarið 

er fjallað um kenningar og ólíkar nálganir og síðan er sambandi skjólstæðings og 

meðferðaraðila gerð skil. Í kafla 3 er greint frá niðurstöðum nokkurra rannsókna sem gerðar 

hafa verið á vinnu fjölskyldufræðinga og árangri fjölskyldumeðferða.  

Í kafla 4 er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var í rannsókninni og 

rannsóknarspurningunni gerð frekari skil. Gerð er grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar auk 

úrvinnslu gagna og í lok kaflans er fjallað um siðferðileg álitamál. Í kafla 5 eru niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram. Í kafla 6 eru niðurstöður síðan ræddar í fræðilegu ljósi og 

ályktanir dregnar af þeim um nokkur stefnumótandi atriði. Í kafla 7 er samantekt á helstu 

niðurstöðum, framlagi rannsóknar, helstu takmörkunum og ábendingum um frekari 

rannsóknir á sviðinu. 
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2 Fjölskyldumeðferð 
Í þessum kafla er umfjöllunarefni ritgerðar skipt í þrjá undirkafla. Fyrst er farið yfir þróun 

fjölskyldumeðferðar bæði erlendis og hér á landi og í kjölfarið er fjallað um kenningar og ólíkar 

nálganir. Í lokin er fjallað um sjálft meðferðarsambandið. 

2.1 Upphaf fjölskyldumeðferðar 

Fyrstu árin í sögu fjölskyldumeðferðar einkenndust af uppreisn gegn algerri áherslu á 

einstaklingsmeðferð og farið var að horfa á tenginguna á milli einstaklinganna og mynstrið 

sem skapaðist í stað þess að horfa aðeins á einstaklinginn. Djörfustu frumkvöðlarnir héldu því 

til að mynda fram að einstaklingar gætu aðeins lifað í gegnum tengsl hver við annan og að 

náttúrulegt eðli breytinga væri innan fjölskyldunnar (Lebow, 2014a). 

Ákveðin afstaða milli fyrstu kynslóðar fræðimanna kom af stað ágreiningi á milli þeirra 

(Lebow, 2014b) þar sem þeir höfðu mikla þörf fyrir að aðgreina nýju kenningarnar sínar frá 

öðrum (Bertrando, 2007). Þeir hunsuðu það sem var sameiginlegt milli nálgana þeirra og 

annarra og lögðu frekar áherslu á það sem var ólíkt með aðferðum þeirra (Imber-Black, 2014). 

Hver og einn fræðimaður kom með sínar eigin skýringar á fjölskyldusamböndum, 

vandamálum, einkennum eða breytingum. Í kjölfarið hafði hver fræðimaður sína skoðun á því 

hver væri rétta leiðin til að stýra þessari nýju meðferðarnálgun auk þess að gera tilkall til 

alhliða notkunar á eigin nálgun (Imber-Black, 2014). Þá var ekki heldur eining um hverjir 

áhersluþættirnir í fjölskyldumeðferðum ættu að vera þar sem sumir lögðu áherslu á hegðun 

meðan aðrir einblíndu á vitsmuni eða tilfinningar (Lebow, 2014a).  

Mikil áhersla hefur verið á þróun meðferðarlíkana innan raða hjóna- og 

fjölskyldumeðferðar (LeBow, 2014a). Um miðja síðustu öld setti austurríski líffræðingurinn 

Ludwig von Bertalanffy fram hina almennu kerfiskenningu (e. General Systems Theory) 

(Nichols, 2014) sem talin er hafa haft hvað mest áhrif á aðferðafræði fjölskyldumeðferðar 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2019). Sú kenning er undirstaða flestra hugmynda og aðferða innan 

fjölskyldumeðferðar (Rivett og Street, 2009) og myndaði sameiginlegan grunn í þeim líkönum 

og vinnuaðferðum sem settar voru fram með ítarlegum lýsingum á kenningum og aðferðum, 

sem þó byggðu á ólíkri sýn á það sem skipti máli í fjölskyldum og hvernig ætti að hjálpa pörum 

og fjölskyldum að breytast (LeBow, 2014a). Nánar er fjallað um þá kenningu í kafla 2.2. 

Fagleg meðferðarþjónusta á Íslandi á sér ekki langa sögu en frumkvöðlarnir stunduðu 

flestir nám í sálgreiningu og tengslakenningum í kringum 1960. Almenn ráðgjöf, stuðningur og 
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forvarnarstarf fyrir foreldra í kringum sjöunda áratug 20. aldar miðaði helst að því að leysa 

alvarlegan vanda, það er að reyna að afstýra frekari skaða fremur en forvörnum. Á sjöunda 

áratugnum kom ný fjölskyldumeðferð fram á sjónarsviðið þar sem félagsráðgjafinn Kristín 

Gústavsdóttir og sálfræðingurinn Karl Gustaf Piltz ruddu brautina og komu reglulega frá 

Svíþjóð til Íslands til að þjálfa og handleiða fagfólk í viðkomandi meðferð. 

Geðheilbrigðisþjónustan á Kleppsspítala hafði þar einnig mikil áhrif þar sem áhersla var á 

samvinnu við fjölskyldur og foreldra en á þeim spítala var fjölskyldumeðferð veitt af 

þverfaglegu teymi félagsráðgjafa, geðlækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga (Sigrún, 2016). 

Árið 1979 var Sálfræðistöðin stofnuð þar sem veitt var meðferðarþjónusta og sama ár var 

Foreldraráðgjöfin sett á laggirnar og þar var veitt ráðgjöf og fræðslu til foreldra (Sigrún, 2016). 

Félag fagfólks í fjölskyldumeðferð (FFF) var síðan stofnað 24. maí 1994. Síðan þá hefur FFF 

unnið að því að gera fjölskyldumeðferð meira gildandi í íslensku samfélagi. Frá árinu 2009 

hefur Endurmenntun Háskóla Íslands (HÍ), í samstarfi við Félagsráðgjafardeild HÍ, boðið upp á 

diplómanám á meistarastigi í fjölskyldumeðferð (Þorleifur Kr. Níelsson, 2017).  

 

2.2 Kenningar innan fjölskyldumeðferðar 

Í þessum kafla er fjallað um kenningar og ólíkar nálganir í fjölskyldumeðferð.  

2.2.1 Kerfiskenningar  

Eins og fram hefur komið setti Ludwig von Bertalanffy fram hina almennu kerfiskenningu á 

fimmta áratug síðustu aldar. Sú kenning er talin vera meðal þeirra kenninga sem höfðu hvað 

mest áhrif á þróun fjölskyldumeðferðar. Í kenningunni er áhersla lögð á að horfa á fjölskylduna 

sem eins konar kerfi þar sem hvert kerfi samanstendur af minni undirkerfum, en gæti líka verið 

hluti af stærra kerfi, rétt eins og ríki er samsett af minni umdæmum en á sama tíma líka hluti 

af allri þjóðinni (Nichols, 2014). Eitt af því sem einkennir kerfiskenninguna er að gefa 

meðferðaraðilum tækifæri til að horfa ekki aðeins á einstaklinga og pör heldur einnig að líta til 

annarra nákomna parinu (Dallos og Draper, 2005). Einnig er lögð áhersla á mynstur tengsla 

milli einstaklinga innan kerfisins þar sem ómögulegt sé að komast hjá samskiptum innan 

fjölskyldu, hvort sem þau eru í orðum eða látbragði. Breytingar hjá einum aðila hafi 

óhjákvæmilega áhrif á aðra þar sem öll hegðun tengist ákveðnu samskiptamynstri (Rivett og 

Street, 2009). 
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Eitt afsprengi kerfiskenningarinnar er formgerðar fjölskyldumeðferð (e. Structural family 

therapy) sem sett var fram á 8. áratug síðustu aldar af argentískum lækni og síðar geðlækni, 

Salvador Minuchin (Lebow,2014a). Samkvæmt LeBow (2014b) er þetta sú nálgun sem hefur 

haft og hefur enn, hvað mest áhrif innan fjölskyldumeðferðarinnar, þrátt fyrir að vera ekki 

mikið stunduð í sínu hreina formi í dag. Nokkur af megin hugtökum nálgunarinnar hafa síðan 

tengst svo til öllum öðrum para- og fjölskyldumeðferðum auk þess að vera megin uppspretta 

margra verkfæra sem reglulega eru notuð í fjölskyldumeðferð í dag. Meginhugtök þessarar 

nálgunar eru mikilvægi marka (að setja mörk), bandalag og völd innan fjölskyldukerfisins 

(LeBow, 2014b). Minuchin tilgreinir mörkin sem eins konar reglur sem stjórna magni og 

gæðum samskipta meðal fjölskyldumeðlima. Ef mörkin eru allt of stíf (e. disengagement) eru 

einstaklingar ótengdir þar sem fjölskyldumeðlimir hafa lítil sem engin afskipti hver af öðrum 

en séu mörkin hins vegar mjög opin þá geta fjölskyldumeðlimir ekki aðskilið sig hver frá öðrum 

og eru því of tengdir (e. enmeshment) (Lebowe, 2014a). 

Fyrsta stefnumótandi líkanið sem byggði á kerfiskenningunni var sett á laggirnar hjá 

Mental Research Institute (MRI) og fékk nafnið Palo Alto líkanið. Það líkan var þróað af Paul 

Watzlawick og samstarfsfólki hans. MRI líkanið byggir að hluta á almennu kerfiskenningunni 

með áherslu á samskiptaferlið. Í líkaninu er litið svo á að vandamál séu eðlilegur þáttur 

fjölskyldulífs. MRI líkanið hefur enn mikil áhrif innan fjölskyldumeðferðar. Mörgum helstu 

meginhugtökum þess hefur verið beitt í mismunandi para- og fjölskyldunálgunum en 

algengust er notkunin á hugtakinu „að umorða“ (e. reframing). Umorðunin felur í sér að 

meðferðaraðili býr til nýjan og breyttan skilning á atburðum með því að túlka þá á jákvæðari 

hátt og eykur þannig líkur á að einstaklingar samþykki atburðinn. Sem dæmi má nefna þegar 

hegðun barns er túlkuð sem „leitun að sjálfstæði“ í stað „frekju“ (LeBow, 2014a).   

Fleiri nálganir sem byggðar eru á kerfiskenningu hafa verið settar fram. Þar má sem dæmi 

nefna Milan meðferðina sem sett var fram af Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata og 

félögum þeirra í Mílanó á Ítalíu. Þrátt fyrir að allar hafi þær kerfiskenningu (e. strategic) í 

brennidepli eru þær þó margar hverjar frábrugðnar hver annarri (LeBow, 2014a). Notkun á 

tilgátum er ein af meginaðferðum innan Milan meðferðar þar sem meðferðaraðili kemur fram 

með tilgátu um sitt sjónarhorn á því sem er að koma fram í viðtalinu. Er það meðal annars gert 

til að leiða samtalið eða gefa fjölskyldunni færi á að sjá fleiri valkosti í stöðunni (Rivett og 

Street, 2009). Í síðari útfærslu á Mílan líkaninu var aukin áhersla lögð á að búa til það sem 
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kallað er hringspurningar. Það eru spurningar sem notaðar eru til að fá fram/benda á muninn 

á milli fjölskyldumeðlima sem getur gefið vísbendingu um endurtekið fjölskyldumynstur 

(LeBow, 2014a). Þá eru aðilar, sem ekki eru á staðnum, oft fléttaðir inn í samtalið þar sem 

skjólstæðingur er fenginn til að velta fyrir sér hvaða skoðun sá aðili myndi hafa, væri hann á 

staðnum (Bertrando, 2007). Hringspurningar eru settar fram til að hefja samtal og auðvelda 

skilning á hvernig núverandi aðstæður og hegðun fjölskyldunnar hafa þróast og hvert sé eðli 

þess samskiptamynsturs sem kemur í veg fyrir að fjölskyldan leysi ágreining og finni leið að 

breytingum. Meginmarkmið í ferlinu er forvitni en hringspurningar innihalda sem dæmi 

spurningar sem tengjast mismunandi skilningi á sambandi, eins og „ertu tengdari einum 

meðlimi en öðrum“? Hringspurningar geta einnig tekið á muninum á tilfinningahegðun fyrir 

og eftir atburð. Sem dæmi um slíka spurningu gæti verið: „Hvort varstu þunglyndari fyrir eða 

eftir fæðingu barnsins“? Einnig geta spurningar fjallað um ímyndaðan mun og verið orðaðar á 

eftirfarandi hátt: „Ef þú hefðir ekki gifst, hvernig heldur þú að líf þitt væri núna“?. Þrátt fyrir 

að fáir fjölskyldumeðferðaraðilar vinni samkvæmt Milan meðferðinni þá hefur þessi tiltekna 

nálgun haft mikil áhrif innan para- og fjölskyldumeðferða (LeBow, 2014a). 

Ein hugmyndafræðileg sýn kerfiskenningarinnar er kennd við geðlækninn Murray Bowen. 

Meðferðaraðilar sem styðjast við nálgun Bowen gefa sjaldan ráð en spyrja aftur á móti áfram 

spurninga, svokallaðra ferlispurninga (e. process questions) þar sem markmiðið er ekki að 

leysa vandamál fólks, heldur að hjálpa þeim að sjá hvernig þeirra eigin hlutverk innan 

fjölskyldukerfisins hefur áhrif á alla fjölskylduna (Nichols, 2014). Eitt af einkennum þessarar 

nálgunar í fjölskyldumeðferð er það að hún fer oft fram með aðeins einum skjólstæðingi eða 

pari og þá með áherslu á upprunafjölskyldu annars aðilans. Meðferðarvinnan er þá með þeim 

aðila og makinn er aðeins sjónarvottur (Lebowe, 2014a). 

Eitt af markmiðum foreldra er að börnin þeirra verði sjálfstæðir einstaklingar þegar þau 

verða fullorðin en geti jafnframt átt gott samband við foreldrana. Að geta aðgreint sig frá 

upprunafjölskyldunni felur í sér skilning á því að þú ert tilfinningalega tengdur 

fjölskyldumeðlimum en um leið hefur þú frelsi til persónulegrar tjáningar. Bowen segir þetta 

ferli vera „aðgreiningu sjálfsins“. Margir foreldrar eiga erfitt með að leyfa börnum sínum að 

verða sjálfstæð. Fjölskyldur sem eiga mjög erfitt með að þróa sjálfstæði milli 

fjölskyldumeðlima er lýst sem tilfinningalegum samruna (e. emotionally fused) sem svipar til 

þess sem Minuchin kallar „klesstar“ fjölskyldur (e.enmeshed) (Berg-Cross, 2000).  
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Margir fjölskyldufræðingar nota hugtakið „kynslóðayfirfærsla“ (e.multigenerational) yfir 

þau áhrif sem forfeður hafa á gildi og átök sem eiga sér stað hjá fjölskyldunni í nútímanum. 

Hugtakið þekkist einnig innan annarra nálgana undir ólíkum heitum (effects/transgenerational 

analysis/multigenerational transmission process/legacy/family myths). Ein algengasta tæknin 

innan fjölskyldumeðferðar er notkun á svokölluðu fjölskyldutré sem er eins konar 

skýringarmynd sem sýnir tengsl milli þriggja kynslóða innan fjölskyldunnar. Inn á fjölskyldutréð 

eru merktir allir helstu lífsviðburðir eins og skilnaðir, andlát og fleira. Þessi tækni var 

upphaflega þróuð af mannfræðingum en Bowen var fyrsti geðlæknirinn til að nýta hana í 

meðferðarlegum tilgangi. Fjölskyldutréð hjálpar meðferðaraðila og fjölskyldum að átta sig á 

áhrifamiklum atriðum sem hafa flust milli kynslóða innan fjölskyldunnar og það hefur því orðið 

eitt af megin verkfærum meðferðaraðila til að skilgreina fjölskyldur í upphafi meðferðar (Berg-

Cross, 2000). Samskipti innan fjölskyldu, bæði í nútíð og þátíð, eru þannig könnuð til að 

skjólstæðingur sé meðvitaðri um þau áhrif sem fjölskyldusagan, þróunarferli fjölskyldunnar og 

reynsla hennar hefur haft. Meginmarkmiðið er að skapa ný tengsl við upprunafjölskylduna og 

þar af leiðandi einnig við sjálfan sig. Milli meðferðartíma fá skjólstæðingar heimavinnu þar sem 

þeim er falið að kanna sambönd sín við upprunafjölskylduna og leitast við að breyta hegðun 

sinni í þeim samböndum (LeBow, 2014a). 

Sameining innan fjölskyldu er oft skilgreind innan fjölskyldufræða sem bandalag en getur 

einnig komið fram í andstöðu eins aðila í fjölskyldukerfinu við annan aðila innan fjölskyldunnar. 

Yfirleitt er þetta eitthvað sem er óumflýjanlegt, en þegar samskiptin festast í þessu mynstri 

eða þegar þau hafa erfst milli kynslóða þá eru þau ekki talin hjálpleg. Eitt lykilhugtakið í 

tengslum við bandalag er þríhyrningur (e. triangulation) sem verður til þegar tveir aðilar 

krefjast þess að sá þriðji gangi til liðs við þá gegn hinum. Lengi vel voru fylgjendur Bowen 

nálgunarinnar mjög margir. Í dag eru þeir færri, þó ákveðnir þættir nálgunarinnar séu nýttir 

víða eins og fjölskyldutréð og hugtakið um aðgreiningu sjálfsins (LeBow, 2014a). 

2.2.2 Lausnamiðuð nálgun 

Brautryðjendur lausnamiðaðrar nálgunar (e. solution focused therapy) voru Steve de Shazer 

og Insoo Kim Berg. Steve de Shazer var hrifinn af vinnu Gregory Bateson um samskipti ásamt 

nálgunar Milton Erickson í sállækningum og dáleiðslu (Jong og Berg, 2013). Þessir aðilar voru 

einnig undir áhrifum frá MRI þar sem þau höfðu áður starfað (Ratner o.fl., 2012). 
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Eins og áður segir þá horfði de Shazer til aðferða Milton Erickson og þá helst sjónarmiða 

hans um mikilvægi þess að horfa til framtíðar en bar samhliða fulla virðingu fyrir skjólstæðingi 

og að taka tillit til þess sem hann leggur fram í viðtali og nýta það eftir þörfum í meðferðinni. 

Einnig er lögð áhersla á að meðferðaraðilinn beri ábyrgð á árangri eða mistökum í meðferðinni. 

Hann þarf að hlúa vel að skjólstæðingum sínum og forðast að láta þá þurfa að fylgja 

einhverjum ákveðnum og föstum fyrirmælum (Ratner o.fl., 2012).  

Lausnamiðuð meðferð er nálgun sem gerir fólki kleift að gera breytingar í lífi sínu á sem 

skemmstum tíma. Innan þeirrar nálgunar er gengið út frá því að breytingar eigi sér tvær megin 

uppsprettur. Annars vegar er fólk hvatt til að lýsa því hvernig það vildi að líf þeirra yrði að 

meðferð lokinni og hins vegar að skýra í smáatriðum frá  hæfni sinni og þeim bjargráðum sem 

það hefði nú þegar sýnt fram á að þau byggju yfir (Ratner o.fl., 2012). Íhlutunin hér liggur í 

viðtalinu sjálfu og engu öðru. Í lausnamiðaðri meðferð er tíminn mikilvægur þáttur. Kannað er 

með skjólstæðingi hvernig hann myndi vilja sjá líf sitt í kjölfar meðferðar og skoðað hvaða 

hæfileika og bjargráð (e. resources) viðkomandi hefur til að komast á þann stað. Snýst þetta 

ekki um það að meðferðaraðili meti hvaða vandamál skjólstæðingur glími við og finni lausn við 

þeim. Sá aðili á að hlusta á hvað skjólstæðingurinn sjálfur hefur fram að færa í sínum málum. 

Eftir það reynir á samvinnu þeirra í leit að lausnum (Ratner o.fl., 2012).  

Á níunda áratug síðustu aldar kom fram fyrsta hugmynd de Shazer um að það væru ekki 

endilega tengsl milli vandamála og lausna. Það var í kjölfar þess að ein fjölskylda sem var í 

meðferð hjá honum tiltók 27 vandamál sem erfitt var að afmarka. Hann spurði þá hvað það 

væri helst í lífi fjölskyldunnar sem þau vildu að héldi áfram og tveimur vikum síðar hafði orðið 

viðsnúningur til hins betra hjá fjölskyldunni (Jong og Berg, 2013). Verkefni skjólstæðinga á milli 

viðtala fólust í því að fylgjast með og taka eftir hvað gerðist innan fjölskyldunnar sem 

viðkomandi vildi að væri áfram á þann veg. Í kjölfarið þróaðist svokölluð kraftaverkaspurning 

sem býður skjólstæðingum að ímynda sér hvernig lífið væri án vandamála. Á síðustu árum 

hefur dregið úr áherslunni á þá sérstöku spurningu og meiri áhersla hefur verið lögð á að 

fylgjast með samræmi í niðurstöðum væntinga skjólstæðinga (Ratner o.fl, 2012). 

Í lausnamiðaðri nálgun er áherslan lögð á þrjár lykilspurningar og aðrar spurningar, sem 

koma í kjölfarið, þróaðar út frá þeim. Þessar lykilspurningar eru: „Hvað er það sem þið óskið 

heitast að gerist í kjölfar meðferðarinnar“?, „Hvað mun verða öðruvísi í lífi ykkar ef óskin 

rætist“? og „Hvað er nú þegar til staðar sem mun leggja eitthvað af mörkum við að uppfylla 
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þessar væntingar“? (Ratner o.fl, 2012). Meðferðaraðili þarf ekki endilega að nota ofangreindar 

spurningar. Hann þarf þó alltaf að leggja upp með það í viðtali við skjólstæðing að ná því fram 

sem honum finnst að viðkomandi vænti í meðferðinni. Meðferðaraðilar leggja einnig áherslu 

á að ná því fram hjá skjólstæðingum sínum hvernig þeir vissu að markmiðinu hefði verið náð 

með því að spyrja þá um hvernig morgundagurinn liti út við þær aðstæður. Til að gera 

skjólstæðingi kleift að meta árangurinn er stuðst við spurningar út frá skalanum 1 til 10 þar 

sem 10 þýðir að markmiði sé náð (Ratner o.fl., 2012). 

Upp úr 1990 fór Insoo Kim Berg að vinna að því að gera nálgunina aðgengilega fyrir fleiri 

fagaðila auk þess að gera notkun hennar mögulega fyrir fjölbreyttari markhóp. Þá lagði hún 

áherslu á að nálgunin gæti hentað sem flestum án þess þó að breyta grunninum í nálguninni. 

Til að auðvelda fagaðilum að nýta aðferðina með mismunandi hópum skrifaði Insoo Kim Berg 

meðal annars bækur fyrir starfsfólk barnaverndar, þá sem vinna með vímuefnaneytendum og 

börnum auk bókar um faghandleiðslu fyrir fagfólk. 

2.2.3 Tengslakenning  

Tengslakenningin (e. attachment theory) var sett fram af geðlækninum John Bowlby þar sem 

hann sameinaði ýmsa þætti frá atferlisfræði, þróunarsálfræði, kerfiskenningum og 

sálgreiningu. Í þessari kenningu er megináherslan lögð á snemmtæka íhlutun í 

tilfinningaþroska barns og tilraun til að skýra þróun breytinga á tilfinningalegum tengslum milli 

einstaklinga í gegnum lífið (Brisch, 2011). Innan tengslakenningarinnar er leitast við að útskýra 

gagnkvæm áhrif innri sálræns þroska og mannlegrar reynslu í fjölskyldusamböndum. Kjarni 

tengslakenningarinnar er að grunneðlishvöt barns sé að leita eftir vernd og umönnun foreldris. 

Ef barn er vanrækt, hunsað eða beitt ofbeldi af umönnunaraðila sínum er það í töluverðri 

hættu á að þróa með sér erfiðleika í tengslamyndun. Sé barn ekki öruggt um að foreldri uppfylli 

þarfir þess eru líkur á að það telji sig ekki þess virði að vera elskað eða verndað (Diamond o.fl., 

2014).  

Tengslakenningin getur nýst meðferðaraðila við að skilja þróun á samskiptum milli 

fjölskyldumeðlima og samskipti þeirra á milli. Bowlby trúði því að áhrif raunverulegra 

samskipta í barnæsku hefðu áhrif á þroskaferli barns og í samstarfi við Mary Ainsworth sýndi 

hann fram á að góð tengslamyndun barns í æsku væri undirstaða heilbrigðs þroskaferlis 

(Diamond o.fl., 2014). 
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Upp úr 1980 fóru fjölskyldufræðingar að veita þessari nálgun meiri athygli þar sem hún 

gerði þeim kleift að kanna upplifun fullorðinna á eigin tengslasamböndum í æsku og hvernig 

þau endurspegluðu tengslasamband þeirra sjálfra sem foreldra. Einnig voru skoðuð áhrif 

þeirra tengsla á núverandi andlega streitu, hjónaband og foreldrahlutverk. Diamond o.fl. 

(2014) benda á að fjölskyldufræðingar geri sér góða grein fyrir því mikilvæga hlutverki 

fjölskyldunnar að vera örugg höfn og hvernig meðferð geti stuðlað að því að hún geti orðið 

það í raun. 

2.2.4 Frásagnarnálgun 

Michael White, upphafsmaður frásagnarkenningarinnar, þróaði kenningu sína út frá verkum 

Gregory Bateson og Foucault um áhrif vandamála á fólk. Stór hluti nálgana í fjölskyldumeðferð 

felur í sér viðleitni til að koma auga á og þekkja lífssögu sem skýrir fortíð eða síendurtekin áföll 

sem draga úr færni til að þroskast. Í frásagnarnálguninni er horft á þær breytingar sem verða 

þegar meðferðaraðili og fjölskylda vinna saman að því að nota jákvæð umræðuefni í viðtölum, 

það er skipta út „vandamálasögunum“ og koma með einhverjar uppbyggilegri í staðinn. White 

nefndi dæmi þessu tengt um að alltaf væri horft á það besta í fólki, jafnvel þegar það sjálft 

hefði misst trúna á sig (Walsh, 1998). 

Í frásagnarnálguninni er áhersla meðferðaraðila á það hvernig umræða mótar skilning 

fólks á reynslu þess. Nálgunin gefur þannig rými fyrir skjólstæðing til að taka eftir öðrum 

sjónarhornum á reynslu sína. Meðferðaraðilar beina sjónum sínum að áhrifum vandamála á líf 

fólks og því er áherslan hér á merkingu í stað málefnis, það er hvaða merkingu viðkomandi 

hefur fest við reynslu sína (Dickerson, 2013). 

2.2.5 Aðrar kenningar 

Upplifunarkenningin (e. Experiential family therapies) var þróuð af Carl Whitaker og Virginia 

Satir en hún byggir á því að rót fjölskylduvandamála sé bæling á tilfinningum. Þar var 

markmiðið að styrkja fjölskyldur með því að hvetja einstaklinga innan fjölskyldunnar til að 

þekkja og tjá sínar eigin tilfinningar sem ný fjölskyldutengsl voru byggð á (Nichols, 2014). 

Leitast var við að ná fram jákvæðara viðhorfi til lífsins hjá skjólstæðingum, að fá þá til að 

endurupplifa gleði og tengsl við aðra og reyna þannig að bæta virkni fjölskyldunnar. Bæði 

Whitaker og Satir hafa einnig haft mikil áhrif innan fjölskyldumeðferðar þegar kemur að því að 

leggja áherslu á mikilvægi persónu meðferðaraðilans og nauðsyn þess að viðhalda lífsgleði (e. 

liveliness) og áreiðanleika í vinnu fjölskyldumeðferðaraðila (LeBow, 2014a). 
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Samkvæmt Satir (1967) þá eiga samskiptavandamál rætur sínar að rekja til flókinna 

uppeldisaðstæðna og hegðunarmynsturs þeirrar fjölskyldu sem viðkomandi bjó með. Í 

fjölskyldumeðferð gefst meðferðaraðila tækifæri til að fylgjast með samskiptum á hlutlausan 

hátt. Hann fær þekkingu frá fyrstu hendi um hvar skjólstæðingur er staddur í samskiptum 

sínum og færni. Með því að hitta barn ásamt fjölskyldu þess er hægt að sjá hvar færni er 

ábótavant, til að mynda með því að athuga hvernig foreldrar tengjast hvort öðru og hvernig 

þau tengjast barninu (Satir, 1967). 

Satir (1967) greinir sjálfsmynd hvers og eins í fjölskyldunni. Ef einstaklingur segir eitthvað 

sem passar ekki við útlit, hljóð eða atferli, eða ef hann tjáir óskir og langanir sem virðast 

tilheyra öðrum má fullyrða að hann muni ekki geta sýnt trausta hegðun og gefið traustar 

vísbendingar til þeirra sem hann á í samskiptum við. Það kallast ósamræmi. Til að komast að 

því hvað mótaði einstakling í æsku er reynt að finna hvað hafði eða hefur áhrif á hvern 

fjölskyldumeðlim snemma á ævinni. Það þarf að komast að því hver það var sem gaf 

skjólstæðingi skilaboð um hvernig ætti að meta og bregðast við nýrri reynslu og hver sýndi 

honum hvernig maður tengdist öðrum og hverjir höfðu mest áhrif á viðkomandi í bernsku. 

Það upplifunarlíkan sem ber mest á í dag er tilfinningameðferð (e. emotional focused 

therapy / EFT) sem þróuð var af Les Greenberg og Susan Johnson (LeBow, 2014a). Innan EFT 

meðferðarinnar er afgerandi áhersla lögð á að vekja upp og fást við tilfinningalega reynslu. 

Lögð er áhersla á að þróa ferli til að komast í snertingu við og vinna úr tilfinningum. Þá er 

notast við fyrstu tilfinninguna sem er tjáð til þess að komast að undirliggjandi tilfinningalegri 

líðan. Hver útgáfa af EFT miðar að því að draga úr tilfinningalegu uppnámi skjólstæðings. 

Misjafnar áherslur eru þó innan líkansins þar sem ein aðferð leggur áherslu á tengsl 

skjólstæðinga við aðra sem helstu uppbyggingu meðan aðrir leggja áherslu á að beina 

athyglinni að vandamálum í tengslum við sjálfsmynd viðkomandi (LeBow, 2014a). 

Líkanið um hugræna atferlismeðferð (HAM) bætir reglum um hugrænt atferli við 

fjölskyldukerfið. Samkvæmt hugrænum atferliskenningum er litið á hugsanir og hegðun sem 

megin áhrifavalda í virkni. Þar er litið svo á að virkustu leiðirnar til breytinga séu þær sem 

breyta beint vanvirkri hugsun og hegðunarmynstri. Í hugrænni meðferð er áhersla lögð á 

þróun og viðhald vanvirks eða órökræns hugsanaferlis og meðferðin miðar að því að ögra og 

breyta því. Með hugrænni íhlutun er auk þess leitast við að auðvelda skjólstæðingnum að taka 

eftir hvernig hugsanir hafa áhrif á tilfinningar. Til að byrja með beindist hugræn atferlis para- 
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og fjölskyldumeðferð fyrst og fremst að einföldum breytingum á hegðun með lítilli 

samþættingu við kerfiskenningar (LeBow, 2014a). 

Í HAM er lögð jafn mikil áhersla á skilning, áskoranir og að breyta óraunhæfri trú á 

væntingar til sambands sem takmarkar ánægju í sambandi, til að mynda varðandi hegðun. Í 

því samhengi teygjast íhlutunaráætlanir yfir í það að kanna uppruna fjölskyldu parsins í 

tengslum við núverandi vandamál í sambandi. Eftir að hafa verið í mörg ár utan vinsælustu 

stefna para- og fjölskyldumeðferða þá hefur notkun HAM aukist gríðarlega undanfarin ár og 

þá einna helst samhliða öðrum aðferðum (LeBow, 2014a). 

Sú aðferð, að nota aðferðir/verkfæri úr ólíkum nálgunum, er þekkt innan 

fjölskyldumeðferðar og hefur verið kölluð samþætt fjölskyldumeðferð (e. Integrative family 

therapy) (Hardy o.fl., 2018; Lebow, 2019). Samþætt fjölskyldumeðferð veitir meðferðaraðilum 

leiðsögn í ákvarðanatöku þegar meta þarf hvaða kenningar, hugtök og inngrip skuli nota og 

hvenær eigi að nota þau. Nýtist nálgunin við meðferð með fjölskyldum, pörum og 

einstaklingum þar sem hún tekur á margs konar áhyggjum og klínískum aðstæðum (He o.fl., 

2021). Samþætt nálgun gengur ekki út á að nota það sem hentar hverju sinni, heldur er lögð 

áhersla á mikilvægti þess að fjölskyldufræðingar styðjist við eina sértæka hugmyndafræðilega 

nálgun til að stýra starfi sínu auk þess að varast þarf að skipta um nálgun í miðri 

meðferðarvinnu (Nichols, 2014). Helstu kostir þess að nota samþætta nálgun er að 

fjölskyldufræðingur þarf ekki eins mikla þjálfun í henni og ef um sértæka nálgun væri að ræða 

auk þess sem auðvelt er að nota hana með ólíkum skjólstæðingshópum. Þessi nálgun er flókin 

og þó auðvelt eigi að vera að læra grunnaðferðirnar mun það taka mörg ár að læra að innleiða 

hinar ýmsu aðferðir. He o.fl (2021) benda á að þetta geti verið mikil áskorun og því leitimargir 

fjölskyldufræðingar í það að nota sértækar nálganir til að einfalda meðferðina.  

2.3 Meðferðarsambandið 

Fræðimenn eru almennt sammála um að góð meðferð felist í gæðum sambands milli 

meðferðaraðila og skjólstæðings (Bertrando, 2007). Samband þeirra er fyrirboði um hve öflug 

og árangursrík útkoma meðferðar verður (LeBow, 2014a). Þrátt fyrir að mikið hafi verið gert 

til að skýra og rannsaka það fyrirbæri sem meðferðarsambandið er þá er það staðreynd að 

eitthvað sérstakt gerist þegar meðferðaraðili myndar tengsl við skjólstæðinga sína sem erfitt 

er að mæla (Kottler, 2010). Samkvæmt Shadley (2000) hafa rannsóknir sýnt að samúð, hlýja, 

húmor og einlægni séu eiginleikar hjá meðferðaraðila sem auka líkur á góðum árangri í 
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fjölskyldumeðferð, sem og í einstaklingsmeðferð. Árangursríkt meðferðarsamband felur 

einnig í sér góð tengsl sem byggja á gagnkvæmu trausti, jákvæðu viðhorfi og sameiginlegum 

markmiðum (Garfield, 2004). Með opnu samtali þeirra, þar sem beinum spurningum er sleppt, 

skapast traust sem styrkir sambandið (Parady o.fl., 2019). Duhl (2000) nefnir að auk þess þurfi 

meðferðaraðila að vera umhugað um skjólstæðinga sína en varast beri þó að fara yfir strikið í 

þeirri umhyggju.  

Fræðilegur grunnur er sá grundvöllur sem meðferð er byggð á (Bertrando, 2007) en 

kenningar ættu þó að vera viðbót við meðferðina, en ekki meginhvatinn (Karter, 2002) þar 

sem engin tækni eða aðferð nýtist undantekningarlaust öllum fjölskyldum (Berg-Cross, 2000). 

Til að meðferðarvinna gagnist skjólstæðingnum þá getur meðferðaraðili þurft að umbreyta 

þeirri hugmyndafræði sem hann gerði upphaflega ráð fyrir að fylgja (Bertrando, 2007). Satir 

(2000) bendir á að sýnt hafi verið fram á að tveir meðferðaraðilar sem noti sömu nálgunina í 

meðferð geti fengið mjög mismunandi niðurstöður og að einnig sé það þekkt að tveir 

einstaklingar sem nota mjög mismunandi nálganir geti skilað sér í svipuðum árangri í meðferð.  

Persóna meðferðaraðilans er miðpunkturinn í því hversu árangursrík meðferðin er og 

þurfa fjölskyldufræðingar að þekkja sjálfa sig sem meðferðaraðila, það er hvernig þeir bregðast 

við tilfinningalegum viðbrögðum og nota sjálfa sig í meðferðarnálguninni (Shadley, 2000). Það 

er þó alltaf eitthvað sem meðferðaraðili veit ekki um skjólstæðinginn eða sjálfan sig og því er 

óraunhæft að vera fullkomlega meðvitaður um margbreytileikann í meðferð, ekki einu sinni í 

einföldustu málum (Bertrando, 2007). Í viðtölum getur fjölskyldufræðingur þurft að hlusta á 

fólk lýsa því hryllilegasta og skelfilegasta sem hægt er að hugsa sér. Þrátt fyrir að hann læri að 

setja mörk og leiðir til að halda tilfinningum sínum í skefjum þá smýgur óhjákvæmilega 

eitthvað í gegn, jafnvel þó meðferðaraðili taki ekki eftir því á þeim tímapunkti (Kottler, 2010). 

Meðferðarstarf getur verið gefandi, sem er ein algengasta ástæða þess að 

meðferðaraðilar kjósa þetta starf ásamt þeirrar upplifunar að hafa breytt lífi einhvers til hins 

betra. En það getur einnig tekið sinn toll af líðan og heilsu meðferðaraðila. Ef meðferðaraðili 

er ekki meðvitaður um eigin líðan og álag í starfi er hætta á því að hann lendi í kulnun (Kottler, 

2010). Shadley (2000) leggur áherslu á að erfiðir atburðir og áföll geti haft afgerandi áhrif á 

störf meðferðaraðila, meðferðarsambandið og framgang meðferðar. Razo (2018) gerði 

eigindlega rannsókn á upplifun af kulnun í starfi meðal stéttarinnar. Samkvæmt niðurstöðum 
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hans hefur starfsumhverfið, vinna með krefjandi mál, átök í fjölskyldumeðferð og mikil 

skýrsluvinna mikil áhrif á það hvort fjölskyldurfræðingar upplifðu kulnunareinkenni. 

Handleiðsla er aðferð sem nýtist til að veita starfsfólki svigrúm til taka faglegar ákvarðanir 

um gagnlegar aðferðir í vinnu með skjólstæðingum auk þess sem hún nýtist til að sporna gegn 

álagi og streitu og auka starfsánægju. Eins hefur verið sýnt fram á að handleiðsla eflir hæfni 

fagmanns og þar með gæði þjónustu til skjólstæðinga (Steinunn Hrafnsdóttir, 2019). 

Faghandleiðsla nýtist meðferðaraðilum við að þroskast í starfi en hjálpar meðferðaraðila 

einnig að beita faglegum aðferðum með því að hjálpa honum að greina á milli einkalífs og 

vinnu (Handís, e.d.). 

Í öllum þýðingarmiklum samskiptum er óhjákvæmilegt að gefa eitthvað upp um sjálfan sig. 

Það hvernig meðferðaraðili klæðir sig, hvaða spurninga hann spyr eða hverju hann sýnir áhuga 

kemur upp um viðhorf hans og lífsstíl. Erfitt getur verið að leyna persónulegum aðstæðum 

fyrir skjólstæðingum þar sem meðferðaraðili deilir oft sama samfélagi og skjólstæðingur sem 

er þá líklegri til að heyra um meðferðaraðila frá öðrum eða rekast á hann í nærumhverfinu. 

Kramer (2000) bendir á að algengt sé að meðferðaraðilar reyni ýmist að deila eins litlu um sig 

og þeir mögulega geta, yfir í að deila of miklu sem hvort um sig byggir frekar á hugmyndafræði 

en á því hvað er rétt fyrir hvern skjólstæðing. Vilji meðferðaraðili ekki gefa upp neinar 

persónulegar upplýsingar verði að hafa í huga að skjólstæðingur getur túlkað það sem svo að 

verið sé að leyna hann einhverju og jafnvel talið vera blekkingu. 

Eins og fram hefur komið hafa meðferðaraðili og skjólstæðingur óhjákvæmilega áhrif hvor 

á annan sem manneskjur, sama hver meðferðarnálgunin er, auk þess sem nálganir og tækni 

eru verkfæri sem virka misjafnlega eftir því hver er að nota þau (Satir, 2000). Samkvæmt 

Kramer (2000) þróar hver meðferðaraðili með sér vinnubrögð sem henta hans eigin stíl, þar 

með talið hve miklu af sinni persónu viðkomandi vill deila með öðrum. Að mati Bertrando 

(2007) er það sem kemur fram í meðferðarsamtölum mikilvægara en kenningin sem fagaðilinn 

styðst við. Hann telur þó að meðferðaraðili þurfi að spyrja sjálfan sig þeirra spurninga hvað 

hann sé í raun að gera með skjólstæðingi, hvernig hann geri það og síðast en ekki síst, hversu 

mikið hann þekki til þess það sem hann er að gera. 

Á undanförnum árum hefur því aukin áhersla verið lögð á mat á meðferðarsambandi og 

hefur í nokkrum löndum verið settar reglur sem ganga út á að skylda meðferðaraðila til að 

meta árangur og framgang meðferðar með reglubundnum hætti (Miller o.fl., 2015). Scott D. 
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Miller er einn af þeim sem hefur lagt mikla áherslu á að rannsaka hvernig hægt sé að leggja 

mat á meðferðarsamband og þróaði hann í kjölfarið tvo matslista. Fyrri listinn heitir Session 

Rating Scale 3.0 og er stuttur fjögurra atriða sjónrænn listi sem er sérstaklega hannaður til að 

nota í daglegum viðtölum meðferðaraðila. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim lista og 

hefur hann sýnt góða próffræðilega eiginleika, er næmur á að meta meðferðarsamband og 

eflir meðferðaraðila í því að hefja samtal við skjólstæðing um framgang meðferðarinnar. 

Session Rating Scale 3.0 hefur verið notaður samhliða Outcome Rating Scale sem ætlað er að 

meta þátttöku skjólstæðings í meðferðinni, sem og árangur meðferðar. Sá listi hefur einnig 

sýnt góða próffræðilega eiginleika (Moggia o.fl., 2020; Seidel o.fl., 2017).  

Hér hefur verið fjallað um helstu kenningar og nálganir í fjölskyldumeðferð. Í næsta kafla 

er fjallað um niðurstöður nokkurra rannsókna er tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar. 
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3 Rannsóknir á starfi fjölskyldufræðinga 
Rannsóknir á fjölskyldumeðferð og starfi fjölskyldufræðinga á Íslandi hafa flestar beinst að því 

að skoða árangur tiltekinna meðferðarúrræða. Í rannsókn Heiðdísar Hafþórsdóttur (2019) 

voru tekin viðtöl við meðferðaraðila sem sinna fjölskyldum. Eitt af markmiðum 

rannsóknarinnar var að leitast við að varpa ljósi á upplifun og reynslu fagaðila af sáttameðferð 

hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars að reynsla og upplifun fagaðila 

af því að veita sáttameðferð í fjölskyldumálum á Íslandi væri almennt jákvæð. Töldu þeir þó 

að þörf væri á ýmsum breytingum og úrbótum í tengslum við framkvæmd og málsmeðferð 

sáttameðferðar. Ennfremur var sýnt fram á að þörf væri á frekari aðstoð, svo sem ráðgjöf til 

foreldra við skilnað eða sambúðarslit.  

Yfirlitsrannsókn Isaacs o.fl. (2017) hafði það að markmiði að bera kennsl á og lýsa hvaða 

nálgun og aðferðir hentuðu best í þróun á fjölskyldumiðaðri íhlutun. Þau greindu 28 

fræðgreinar þar sem niðurstöður rannsókna sýndu að íhlutun væri talin hjálpleg en ekki væri 

þó hægt að segja til um hver besta nálgunin væri. Auk þess sýndu niðurstöður tvo mikilvæga 

þætti sem ættu að geta gefið góðan grunn að viðeigandi íhlutun. Í fyrsta lagi að æskilegt sé að 

íhlutun sé sveigjanleg, að hún sinni þeim sem eru í mestri hættu og sé framkvæmd af aðila 

sem þekkir til eða er úr sama samfélagi og skjólstæðingur og að meðferðaraðili geti haft 

tækifæri til að meta stöðuna að minnsta kosti sex mánuðum síðar. Í öðru lagi þurfi nálgunin 

að þróast jafnt og þétt og hún þurfi því að vera nógu sveigjanleg til að geta tekið tillögum að 

breytingum, þá sérstaklega frá skjólstæðingum.  

Markmið rannsóknar de Paula-Ravagnani o.fl. (2017) var að kanna hvernig 

fjölskyldufræðingar notuðu mismunandi kenningar. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 14 

fjölskyldufræðinga og sýndu niðurstöður að þeir blönduðu saman kenningum í meðferð í 

viðleitni sinni til að efla klíníska starfshætti. Að mati höfunda geri slíkar niðurstöður 

fjölskyldufræðingum kleift að sníða sér starfshætti sem byggja á þekkingarfræðilegum 

rannsóknum og þannig geti þeir greint hvaða fræðilegu forsendur leiði starf þeirra að því 

markmiði að ná samræmi milli starfshátta og kenninga. 

Í rannsókn Sundet (2012) voru tekin viðtöl við fjóra meðferðaraðila og tíu fjölskyldur þar 

sem markmiðið var að rannsaka hvað fjölskyldufræðingar og fjölskyldur teldu vera hjálplegt í 

meðferð. Niðurstöður sýndu meðal annars að meðferðaraðilar töldu mikilvægt að nýta 

sameiginlega reynslu með skjólstæðingi, að reyna að dvelja í samtalinu og geta valið úr 
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fjölbreyttum nálgunum. Auk þess sem þeir töldu mikilvægt að vinna með það sem 

fjölskyldurnar sjálfar legðu til málanna og vera ávallt sveigjanlegir í afstöðu sinni gagnvart 

skjólstæðingum.  

D´Aniello og Fife (2020) gerðu innihaldsgreiningu með blandaðri aðferð þar sem innihald 

38 fræðilegra verka var greint með tilliti til fræðilegrar þróunar á áhrifum meðferða í 

fjölskyldumeðferð. Lögð var áhersla á almenn viðmið sem einkennt hafa kenningar 

fjölskyldumeðferðar, starf, rannsóknir og þjálfun meðferðaraðila undanfarin 20 ár. 

Niðurstöður greiningar þeirra sýndu meðal annars að innan fjölskyldumeðferðar séu ýmis 

almenn viðmið sem einkenna hana og aðgreina hana frá öðrum meðferðum. Þeir þættir eru 

meðal annars skilningur meðferðaraðila á skjólstæðingi og einkennum hans og hvernig það 

birtist í tengslum og samskiptum við aðra og hvernig meðferðaraðilar vinna frekar að því að 

brjóta upp óhjálpleg samskiptamynstur en að beina athyglinni að andlegum veikindum 

einstaklingsins. Það sem einnig einkenni fjölskyldumeðferð sé fjöldi þátttakenda í meðferðinni 

og hvernig meðferðarsamband er þróað og myndað við hvern og einn þátttakanda í 

meðferðinni.  

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir út frá ákveðnum nálgunum sem fjölskyldufræðingar 

beita með tilteknum hópi skjólstæðinga. Í því sambandi má nefna samanburðarrannsókn 

Kafaki o.fl. (2017) sem hafði það að markmiði að meta áhrif lausnamiðaðrar nálgunar á 

streituþol og félagslega aðlögun einstaklinga með Multiple Sclerosis (MS). Niðurstöður sýndu 

að sú nálgun eykur streituþol og félagslega aðlögunarhæfni sjúklinga með MS. 

Í rannsókn Tsvieli o.fl. (2019) var markmiðið að rannsaka tengslamiðaða fjölskyldumeðferð 

og áhrif íhlutunar fjölskyldufræðings þar sem skoðuð voru myndbönd af 30 unglingum sem 

glímdu við þunglyndi. Niðurstöður þeirra benda til þess að sérstakar tilfinninga- og 

tengslamiðaðar nálganir auðveldi frekari tilfinningalega úrvinnslu hjá þunglyndum og 

aftengdum (e.disengaged) unglingum. Til að skilja reynslu fjölskyldufræðinga af því að aðlaga 

og veita meðferð í heimahúsi notaði Vo (2015) fyrirbæralýsingu þar sem rætt var við 14 

meðferðaraðila. Niðurstöðurnar benda til þess að upplifun þeirra hafi verið gefandi 

lærdómsferli þar sem þeir lærðu að sameinast kerfi skjólstæðingsins, sigrast á 

umhverfisáreitum og uppgötva sitt eigið kerfi. Smith-Bresky (2021) gerði fyrirbæralýsingu þar 

sem kannað var viðhorf sjö fjölskyldufræðinga, sem vinna út frá frásagnarnálgun, til þess að 

innleiða tengslakenningu í starf sitt. Samkvæmt niðurstöðunum voru flestir þeirra með 
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fyrirvara gagnvart þeim möguleika að nota tengslamiðaða nálgun samhliða 

frásagnarnálguninni og fannst erfitt að vera opinn fyrir þeim möguleika. Þó var lítill hópur 

jákvæður gagnvart því að prófa þennan valmöguleika. 

Þess ber að geta að í rannsóknum á fjölskyldumeðferð í dag er lögð töluverð áhersla á 

rannsóknir á fjarheilbrigðismeðferðum, en ekki er fjallað um það meðferðarform hér þar sem 

það er ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar.  
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4 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem notuð var í rannsókninni og 

rannsóknarspurningunni gerð frekari skil. Gerð er grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar auk 

úrvinnslu gagna og í lok kaflans er fjallað um siðferðileg álitamál.  

4.1 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn var leitast við að fá innsýn í og öðlast skilning á vinnu fjölskyldufræðinga á 

Íslandi út frá sjónarhorni þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og reynslu 

fjölskyldufræðinga af starfssviði sínu og varpa ljósi á þær nálganir sem þeir nýta í 

meðferðarvinnu. Með ofangreind markmið í huga var leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvað einkennir vinnu fjölskyldufræðinga í dag? Út frá 

rannsóknarspurningunni voru eftirfarandi undirspurningar settar fram: 

 Hvaða aðferð / nálgun notar þú í vinnu þinni með fjölskyldum?  

 Hver er upplifun þín og reynsla þín í starfi sem fjölskyldufræðingur? 

4.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð en sú aðferð byggir á viðtölum við 

þátttakendur og hentar vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar reynsla fólks er skoðuð. Í 

eigindlegum viðtölum er grundvallaratriði að þátttakendur geti tjáð sig sem frjálsast en þó 

innan ákveðinna marka og því var stuðst við hálfstaðlaðan viðtalsramma (viðauki 1) í 

viðtölunum (Helga Jónsdóttir, 2013). Þessi aðferð þótti henta vel þeim markmiðum 

rannsóknarinnar að öðlast skilning á upplifun og reynslu viðmælenda af því að starfa sem 

fjölskyldufræðingar (Creswell, 2013).  

4.3 Þátttakendur  

Við val á þátttakendum var stuðst við tilgangsúrtak og horft til einstaklinga sem búa yfir 

þekkingu á rannsóknarefninu og þau viðmið sett fyrir þátttöku í rannsókninni að þátttakendur 

hefðu lokið námi í klínískri fjölskyldumeðferð og væru meðlimir í Félagi fjölskyldufræðinga á 

Íslandi. Til að finna þátttakendur og gefa þeim jafnan möguleika á þátttöku var stuðst við 

sjálfboðaliðaúrtak þar sem leitað var til Félags fjölskyldufræðinga á Íslandi og óskað eftir 

aðstoð þeirra við að auglýsa eftir þátttakendum í rannsóknina (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).   
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Alls gáfu 10 fjölskyldufræðingar kost á sér í rannsóknina. Fimm af þeim höfðu starfað sem 

fjölskyldufræðingar í allt að fimm ár, tveir þeirra í fimm til tíu ár og þrír höfðu yfir tíu ára 

starfsreynslu. Flestir þátttakendanna unnu sjálfstætt, þrír hjá samtökum og tveir hjá 

ríkisstofnun. Starfsstétt fjölskyldufræðinga er fámenn hér á landi og því mikilvægt að gætt sé 

fyllsta trúnaðar. Af þeim sökum er upplýsingum um hvern og einn þátttakanda ekki lýst nánar 

auk þess sem nöfnum viðmælenda var breytt og þeim gefin dulnefni. Nöfnin sem þeim voru 

gefin eru Anna, Jóna, Lilja, Guðrún, Olga, Sara, Birna, Sif, Arna og Þóra. 

4.4 Framkvæmd rannsóknar   

Í upphafi var gerð rannsóknaráætlun og lagður grunnur að viðtalsvísi út frá 

rannsóknarspurningum. Send var tilkynning númer 58671/2018 til Persónuverndar. Haft var 

samband við Félag fjölskyldufræðinga og óskað eftir aðstoð þeirra til að senda út auglýsingu 

þar sem óskað var eftir viðmælendum í rannsóknina. Félag fjölskyldufræðinga sendi tölvupóst 

með kynningarbréfi (viðauki 2) um rannsóknina á félagsmenn sína þar sem óskað var eftir 

sjálfboðaliðum og upplýst hvert þeir gætu tilkynnt þátttöku sína. Nokkru síðar var send út 

áminning á síðu félagsins á samfélagsmiðlinum Facebook.  

Þátttakendum var gefinn kostur á að hafa samband við rannsakanda ýmist í gegnum 

tölvupóst eða símleiðis þar sem þeir gætu boðið fram þátttöku sína. Áhersla var lögð á að 

þátttakendum liði vel og væru í þægilegu og öruggu umhverfi og gafst viðmælendum því 

kostur á að velja staðsetningu viðtalanna. Fóru flest viðtalanna fram á vinnustað viðmælenda, 

tvö á vinnustað rannsakanda og tveir þátttakendur völdu aðrar staðsetningar út frá því hvað 

hentaði aðstæðum þeirra. Viðtöl við þátttakendur hófust í september 2017 og lauk þeim í júní 

2018. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi þátttakenda og tók hvert viðtal að meðaltali um 60 

mínútur. Í upphafi viðtals var farið nánar yfir markmið og tilgang rannsóknarinnar auk þess 

sem viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki og trúnaðaryfirlýsingu (viðauki 3).  

4.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælenda og hófst úrvinnsla gagna strax að loknu  

fyrsta viðtali og var hvert viðtal afritað orðrétt. Samhliða afritun var þátttakendum gefið 

dulnefni og öðrum persónurekjanlegum gögnum breytt. Upptökum var síðan eytt þegar 

úrvinnslu gagna var lokið. Við greiningu gagnanna var stuðst við opna kóðun þar sem gögnin 

voru lesin oft yfir og kóðuð í flokka þar til þau lýstu vel innihaldi gagnanna. Flokkarnir nýttust 
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svo við þróun og greiningu á meginþemum (Creswell, 2013). Hægt var að greina þrjú 

meginþemu sem nánar er sagt frá í niðurstöðukafla ritgerðar. 

4.6 Siðferðileg álitamál og takmarkanir 

Rannsakanda ber sú siðferðislega skylda að vernda réttindi þátttakenda (Padgett, 2008) og því 

er mikilvægt að fylgja siðareglum í öllu ferli rannsóknarinnar (Creswell, 2013). Rannsóknin var 

tilkynnt Persónuvernd eins og lög nr.77/2000 kveða á um og almennum vísindasiðareglum 

fylgt í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttakendur undirrituðu eyðublað um 

upplýst samþykki áður en viðtöl fóru fram og þeim gerð grein fyrir markmiðum 

rannsóknarinnar, með hvaða hætti niðurstöður yrðu birtar og að fyllsta trúnaðar yrði gætt um 

persónulegar upplýsingar. Dulnefni eru notuð í tilvitnunum í viðtöl og aðstæðum lýst með 

þeim hætti að ekki megi rekja einstök atriði í niðurstöðum til einstaklinga (Creswell, 2013). 

Auk þess voru þátttakendur upplýstir um að fullum trúnaði væri heitið, að þeir geætu dregið 

þátttöku sína til baka hvenær sem er í rannsóknarferlinu (Kvale og Brinkman, 2009). 

Rannsakandi er starfandi fjölskyldufræðingur og hefur því töluverð tengsl við 

rannsóknarefnið. Þegar eigin starfsvettvangur er rannsakaður geta komið upp ýmsar 

siðferðilegar spurningar og álitamál (Creswell, 2013). Ég lagði því áherslu á að gæta  hlutleysis 

og leitaðist við að skoðanir mínar hefðu ekki áhrif í ferlinu. Ég ígrundaði eigin bakgrunn og 

gildismat sem og viðhorf til að koma í veg fyrir áhrif þeirra á þátttakendur eða niðurstöður og 

auka þannig réttmæti rannsóknarinnar (Padgett, 2008). Þar sem rannsóknarefnið kviknaði út 

frá áhugasviði mínu og reynslu gerði ég mér grein fyrir þeim óhjákvæmilegu áhrifum sem 

bakgrunnur minn, fyrri þekking og skilningur gætu haft í viðtölunum og á túlkun mína á 

rannsóknarniðurstöðum. Ég var því meðvituð um mikilvægi þess að gera mér ekki fyrirfram 

hugmyndir um niðurstöður og leitaðist við að leggja eigin skoðanir til hliðar til að draga úr 

áhrifum þeirra á rannsóknarvinnuna (Creswel, 2013; Lichtman, 2010).  

Ég tel að tengsl mín við þátttakendur hafi ekki haft áhrif á þátttöku þeirra þar sem þeir 

höfðu allir frumkvæði að því að taka þátt í rannsókninni og voru auk þess upplýstir um 

möguleika sína til að draga þátttöku sína til baka. Ég leitaðist auk þess við að ná góðum 

tengslum og samskiptum við þátttakendur þar sem gæði eigindlegra rannsóknaraðferða eru 

talin velta að miklu leyti á því (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Þátttakendur voru almennt 

einlægir og opnir í samtölum um efnið. Þó er sá möguleiki fyrir hendi að bakgrunnur minn hafi 



36 

haft áhrif á hvaða upplýsingum þátttakendur ákváðu að deila með mér en það getur reynst 

erfitt að átta sig á hvaða áhrif það gæti haft á niðurstöðurnar (Hanna, 2006) 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að greining gagna sem byggir á upplifun og túlkun 

á því sem rannsakandi sér, heyrir og skilur er vandmeðfarin (Creswell, 2013). Þar sem ákveðið 

frumkvæði, áræðni og áhuga þarf til að gefa sig fram í rannsókn er viss hætta á að þegar um 

sjálfboðaliðaúrtak er að ræða séu þeir þátttakendur sem gefa kost á sér ekki dæmigerðir fyrir 

þýðið (Katrín og Sigríður, 2013). Þar sem ennfremur er um fámennan hóp þátttakenda að ræða 

þá ber að varast að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar (Padgett, 2008).  
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggja á frásögnum tíu 

viðmælenda sem allir eiga það sameiginlegt að starfa sem fjölskyldufræðingar á Íslandi. Í 

viðtölunum var lögð áhersla á upplifun og reynslu þeirra í þeim tilgangi að öðlast skilning á og 

fá innsýn í hvað einkenndi vinnu fjölskyldufræðinga á Íslandi. Við greiningu gagna komu fram 

eftirfarandi þrjú meginþemu; a) hvað stýrir starfi fjölskyldufræðinga, b) mikilvægi 

meðferðarsambands og c) upplifun af starfi. Undirþemun voru sex; notkun kenninga, 

sveigjanleiki, samsmíð trausts, að takast á við sjálfan sig og starfsánægja og áskoranir. Leitast 

er við að leyfa röddum viðmælenda að njóta sín í umfjöllun um niðurstöðurnar þar sem 

frásögnum viðmælenda er meðal annars lýst með beinum tilvitnunum í orð þeirra.  

5.1 Hvað stýrir starfi fjölskyldufræðinga 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknar getur verið flókið að finna þá nálgun sem viðkomandi 

vill styðjast við sem fjölskyldufræðingur. Viðmælendur voru sammála um að hafa kynnst 

ýmsum nálgunum og kenningum í námi sínu en flestir nefndu að í kjölfarið hefði tekið við ferli 

þar sem þeir þurftu að finna út hvaða nálgun hentaði þeirra persónuleika/karakter og 

skjólstæðingi þeirra en einnig þyrfti nálgunin að henta hverju máli fyrir sig. Allir viðmælendur 

studdust við einhverjar nálganir sem stýra starfi þeirra sem fjölskyldufræðinga. Misjafnt var 

hvort þeir styðjast að mestu við eina eða tvær nálganir sem leiða starfið en allir studdust að 

einhverju leyti við aðrar nálganir í starfi sínu. Olga orðaði það á eftirfarandi hátt: „í náminu 

er[u] kenndar margar nálganir en að það er aðeins fyrsta stigið að klára námið, eftir það þarf 

hver og einn að tileinka sér einhverja nálgun“. Hún lýsti því jafnframt að nálgunin sem hún 

hefði tileinkað sér væri orðin hluti af persónuleika hennar og hún telur meðferðaraðila 

aðhyllast það módel eða nálgun sem henti persónuleika hvers og eins. 

5.1.1 Notkun kenninga 

Í viðtölunum mátti greina að allir viðmælendur nýttu sér að einhverju leyti kerfiskenninguna. 

Algengast var að viðmælendur nýttu sér kenninguna til að lýsa heildarsýn sinni þar sem horft 

væri á einstaklinginn sem hluta af fjölskyldukerfi og að hafa þyrfti í huga hvaða áhrif líðan eins 

í fjölskyldunni gæti haft á aðra meðlimi hennar. Eins og þetta horfir við Guðrún þá lýsti hún því 

svo: 
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Þú ert ekki einn í glerkúpli, öll þín vanlíðan eða hvað sem er að gerast í þínu lífi þetta er 
náttúrulega tengt fólki ... einstaklingur sem orðið hefur fyrir kynferðisofbeldi er ekki einn 
að díla við afleiðingarnar, heldur blæðir þetta yfir í samskipti og þetta er ekki 
einstaklingsvandamál heldur fjölskyldumál ... og þú losar þig ekki við eitthvað, leysir ekki 
eitthvað ... fjölskyldumál alein þú veist. 

Þóra nefndi að hún byrjaði strax að horfa á fjölskylduna sem kerfi og gæti þannig „flýtt töluvert 

fyrir [sér] með því að vera búin að læra inn á kerfið í fjölskyldunni áður en samtalið byrjar“. 

Það gerir hún til að mynda með því að fylgjast með hvernig þau sátu í bílnum á leiðinni í viðtal 

og hvernig fjölskyldan raðar sér niður í stólana í viðtalsherberginu. Í meðferðinni nýtir hún 

kerfiskenninguna líka þegar hún er að færa stjórnina innan fjölskyldukerfisins aftur til 

foreldranna. Jóna bætti við að auk þess væri það „mikilvægt að skoða vel félagslegu 

aðstæðurnar og hverjir tengdust kerfinu, til dæmis hvort viðkomandi ætti börn, systkini eða 

maka“. 

Auk kerfiskenningarinnar notuðu viðmælendur tengslamiðaðar, lausnamiðaðar og 

frásagnarmiðaðar nálganir hvað mest. Helmingur viðmælenda studdist við tengslamiðaða 

nálgun en mismikið þó. Tveir af þeim nýttu hana sem sína aðalnálgun og þá sérstaklega í vinnu 

með foreldrum og unglingum sem glíma við tengslaröskun eða tímabundið tengslarof eða ef 

byggja þyrfti upp tengsl við nýja forráðamenn/fósturfjölskyldu. Sif sagði að hún „nýti nálgunina 

ekki sem sína aðalnálgun“ en er sammála Olgu „um að nálgunin sé mjög gagnleg þegar 

ákveðinn trúnaðarbrestur og tímabundið tengslarof hefur myndast milli foreldra og unglings, 

hvort heldur er gagnvart blóðforeldri eða forráðamanni“. 

Tveir viðmælendur, Guðrún og Sara, nota lausnamiðaða nálgun til að stýra sinni 

meðferðarvinnu. Guðrún vinnur mest við einstaklingsmiðaða áfallavinnu en Sara vinnur með 

börn sem búa við erfiðar fjölskylduaðstæður. Báðir viðmælendurnir nefndu að þessi aðferð 

hjálpaði fólki að festast ekki í fortíðinni og nefndi Guðrún sérstaklega að „miracle question“ 

eða „kraftaverkaspurningin hjálpaði skjólstæðingum hennar að finna litlu skrefin í átt að 

lausninni“. Þóra segist gera „gríðarlega mikinn mun á meðferð og ráðgjöf“. Þegar hún vinni við 

ráðgjöf finnst henni lausnamiðaða nálgunin henta sér best en kýs að styðjast við aðrar nálganir 

þegar hún veitir fjölskyldumeðferð. Í þessu sambandi sagði Jóna að ofangreind nálgun nýtist 

sér „sérstaklega vel í stuðningsviðtölum með skjólstæðingum sem greinast með illvíga 

sjúkdóma“. 
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Hjá þeim tveimur, sem notuðu frásagnarnálgunina til að stýra meðferðarvinnunni, kom 

fram að orðræðan skipti miklu máli og að gefa skjólstæðingum tækifæri til að breyta því 

hvernig þeir vilja tala um sig og sína fjölskyldu. Guðrún lýsti því hvernig hún „reyndi að hjálpa 

einstaklingum og fjölskyldum að átta sig á hvaða sögu þau segðu um sjálfa sig og fjölskylduna 

og hvernig þau myndu frekar vilja segja söguna þ.e. hvaða lærdóm þau tækju með sér úr 

tilteknum aðstæðum“. Sara notar til að mynda ákveðin spil sem hjálpa henni að setja 

meðferðina upp með eins konar ævintýrablæ. Hún sagði: 

Ég nota svolítið spilin, svona ævintýraspil, ... ég nota þau heilmikið, aðallega með 
krökkunum samt, þannig að ég er með svona hálfgerða narrativu með krökkunum. Kannski 
krakkar sem glíma við kvíða, þá leikum við okkur svolítið með það ... þar sem þau setja sig 
í rauninni í hlutverk, velja sér ... spil, sem að hérna ,, hérna,, túlka þá kannski kvíða og spil 
sem túlka styrkleika og svo bara búum við til leikrit“. 

Fjölskyldufræðingarnir lýstu því að meðferðarvinnan byrjaði oft á einstaklingsgrundvelli og 

studdust þá oftar en ekki við frásagnarnálgunina. Síðar í ferlinu, ef fleiri fjölskyldumeðlimir 

væru teknir inn í meðferðina þá væri oft skipt um meðferðarnálgun og það var reynsla flestra 

að lausnamiðuð nálgun nýttist vel samhliða frásagnarnálguninni. 

Tveir viðmælendur skáru sig úr að því leyti að þeir notuðu nálganir sem enginn annar 

viðmælandi nefndi. Annar þeirra nýtir sér töluvert hugmyndafræði Virginiu Satir en hinn 

notaði mest hugræna atferlismeðferð (HAM). Þóra sagðist vera „sérstaklega hrifin af Satir 

vegna hlutverkaleikja“ þar sem þeir hentuðu svo vel í vinnu með krökkum og unglingum. Þeir 

brytu upp tímann auk þess sem þeir hjálpuðu fjölskyldunni að sjá hvernig hlutirnir tengdust. 

Sif nýtti sér mest hugræna atferlismeðferð (HAM) með það að markmiði að auka innsæi, skoða 

samspil aðstæðna, hugsana og tilfinninga til að hjálpa fólki að skoða og endurmeta 

aðstæðurnar. Hún sagði að með þessu móti hjálpaði hún fólki að læra „að tala svolítið upp á 

nýtt, fá nýtt samtal ... að þeirra upplifun sé ekki einhver heilagur sannleikur, heldur líka ... hvað 

er hinn að hugsa, hvað ætli hinn sé að upplifa, hvaða tilfinningar eru“. 

5.1.2 Sveigjanleiki 

Þrátt fyrir ólíkan bakgrunn og starfsvettvang voru viðmælendur sammála um að tímar í 

fjölskyldumeðferð gætu oft verið krefjandi og stundum fylgdu vissulega erfiðleikar. Í því 

samhengi benti Sif á hversu mikilvægt væri að „vera með einhverja aðferð því hún kippir manni 

aftur upp á sporið“. Hún sagði þó að það skipti í rauninni ekki mestu máli hvaða aðferð yrði 

fyrir valinu, en „viðkomandi þarf að kunna og vera öruggur í einhverri einni aðferð“. Hins vegar 
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nefndu nokkrir viðmælendur að það væri erfitt að nota bara eina nálgun þar sem hún hentaði 

ekki öllum einstaklingum í öllum aðstæðum. Nokkrir viðmælendur höfðu prófað að fylgja mjög 

stíft öllum skrefum ákveðinnar nálgunar en fannst það hvorki henta þeim né skjólstæðingum 

þeirra að hafa aðferðirnar það mikið niðurnjörvaðar. Öllum viðmælendum fannst sveigjanleiki 

mikilvægur í vali á nálgunum og aðferðum og að það væri mikilvægt að aðlaga margs konar 

aðferðir að mismunandi skjólstæðingum og ólíkum vandamálum þeirra. 

Meirihluti viðmælenda sagðist eiga svokallaða verkfærakistu þar sem þeir gripu til aðferða 

úr öðrum nálgunum og gætu aðlagað að hverju máli fyrir sig. Sif lýsti því á eftirfarandi hátt: 

„maður [notar] svona örlítið, svona til að hafa í verkfærakistunni, brot úr öðrum aðferðum, 

sem er meira svona bara tæki […] til að varpa ljósi á þennan samskiptadans“. En Sara minnti á 

mikilvægi þess að „passa sig að vera ekki í einhverjum hrærigraut og vita svo ekki hvað [maður] 

er að nota“. Viðmælendur nefndu ýmsar ástæður fyrir því að þeir fylgdu ekki bara einni nálgun. 

Þóra sagðist ekki geta notað mjög formlegar nálganir, það myndi ekki ganga þar sem það 

hentaði henni alls ekki. Sara taldi mikilvægt að vera „svolítið creative, að þora að fara út fyrir 

[kassann]“ til að finna hvað hentaði hverjum og einum í stað þess að fylgja alveg einni aðferð. 

Arna sagðist meðal annars nýta eigin reynslu af lífinu og spila „þetta svolítið eftir hendinni“. 

Guðrún var sammála þessu og sagði að mikilvægt væri að þekkja sín mörk og geta sagt: „Nei, 

þetta er ekki minn styrkleiki“. 

Birna er sá viðmælandi sem hefur hvað lengsta starfsreynslu og sagðist viðkomandi nýta 

sér „fjölbreytt verkfæri úr fleiri áttum en eingöngu fjölskyldumeðferð“. Þóra tók undir það og 

sagðist einfaldlega „nota öll þau verkfæri“ sem hún byggi yfir. Hinir fjölskyldufræðingarnir áttu 

það sameiginlegt að verkfærin sem þeir notuðu komu úr mörgum mismunandi áttum en þó 

að mestu úr fjölskyldumeðferðarfræðunum. Nokkrum viðmælendum fannst til að mynda 

verkfæri úr frásagnarnálgun og fjölskyldutréð afar mikilvæg verkfæri til að auðvelda umræðu 

um flókin eða erfið málefni. Einnig að skjólstæðingar ættu auðveldara með að tala um sögu 

sína og samskipti ef þau væru teiknuð á blað frekar en að skjólstæðingar þyrftu að tala um sig 

persónulega/tala út frá sársaukanum í sjálfum sér. Þá notuðu fjölskyldufræðingarnir líka 

verkfæri úr tengslanálgun þegar ræða þurfti við fólk um tengsl og nánd í samböndum og skoða 

tengsl viðkomandi við aðra í æsku. Önnur verkfæri sem þeir nefndu sem mikilvæg í 

verkfærakassanum voru t.d. hringspurningar, hlutverkavinna og að vinna með mörk milli 

fjölskyldumeðlima úr smiðju kerfiskenninga og skalaspurningar úr smiðju lausnarmiðaðrar 
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nálgunar. Fleiri verkfæri sem fjölskyldufræðingarnir nefndu að þeir notuðu í ákveðnum 

aðstæðum voru til að mynda aðferðir úr smiðju EFT (e. Emotional Family Therapy), Winnicott 

(e. good enough parenting) og Gestalt og hugmyndafræði Paolo um tilgátur. 

5.2 Mikilvægi meðferðarsambands 

Mikilvægi þess að ná og viðhalda góðu meðferðarsambandi var ofarlega í huga allra 

viðmælenda og fóru fyrstu tímarnir, að þeirra sögn, yfirleitt í að koma upp góðu 

meðferðarsambandi. Af svörum viðmælenda má sjá að það reyndist þó oft erfitt að halda 

samstarfi gangandi milli meðferðaraðila og skjólstæðings. Arna hélt því fram að þó það gengi 

oftast nær bara vel [að mynda meðferðarsamband] þá komi „auðvitað koma upp atvik þar sem 

maður passar ekki saman ... og þá bara er ég gjörsamlega óhrædd við að vísa annað“ Lilja tók 

í sama streng og nefndi sem dæmi að óöryggi sitt í byrjun hefði gert það að verkum að hún 

náði ekki meðferðarsambandi en viðurkenndi einnig að það væri aldrei hægt að ná tengslum 

við alla og það væri alveg í lagi. 

5.2.1 Samsmíð trausts 

Meirihluti viðmælenda taldi að nálgunin væri ekki það sem skipti höfuðmáli í meðferðarvinnu 

heldur meðferðarsambandið. Sif og Olga minntust í því samhengi báðar á rannsóknir sem 

gerðar hefðu verið um gildi meðferðarsambands sem sýndi fram á að nálgunin ein og sér væri 

ekki nema 8% af meðferðarárangri en stærsti hlutinn væri “þú sem þerapisti og áhrifin af þér... 

hvernig þú [sem meðferðaraðili] gerir þetta„. Fleiri viðmælendur tóku í sama streng og sögðu 

meðferðarsambandið lykilatriði og ef það næðist ekki þá væru ekki góðar líkur á árangri í 

meðferð. 

Mikilvægi meðferðarsambandsins kom best fram í máli Birnu þegar hún sagði að 

meðferðin sem slík væri „samsmíð meðferðaraðila og skjólstæðings frá upphafi“ og að ekki 

væri hægt „að ákveða fyrirfram framgang eða niðurstöðu“. Olga tók undir það að þetta væri 

samstarf og samsmíð og sagði að þátttaka fjölskyldunnar í meðferðinni væri lykilatriði. Hún 

sagði: “ég get ekkert án fjölskyldunnar, fjölskyldan þarf tímabundið á mér að halda, ég er með 

ákveðna sérfræðiþekkingu og reynslu, fjölskyldan með sína sérfræðiþekkingu og reynslu og 

svo þurfum við að púsla þessu saman“. Olga sagðist leggja mjög mikið upp úr því að byggja 

upp gott traust í meðferðarsambandinu og að hún spyrði t.d. alltaf skjólstæðinga: „Má ég 

spyrja þig nánar út í þetta? Ertu til í að segja mér aðeins meira um þetta? Má ég spyrja stelpuna 

þína?“. Hún nefndi líka sem dæmi að með einlægnina að vopni þá opnaðist gjarnan tækifæri 
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til að fá endurgjöf. Hún sagðist ekki hika við að spyrja skjólstæðinga sína hvort hún hafi 

mögulega farið yfir strikið í ákveðnum umræðuefnum. Með því gæfi hún skjólstæðingum 

sínum færi á að sýna sér traust en einnig tækifæri til að láta vita ef þeir væru ekki tilbúnir að 

ræða tiltekið efni. Í slíku samtali þá þyrfti hún að vera tilbúin að taka á móti endurgjöfinni sem 

gjöf en ekki sem ásökun. 

Viðmælendur voru á einu máli um mikilvægi virkrar hlustunar, að gefa sér góðan tíma til 

að hlusta á málefni fjölskyldunnar eða eins og Jóna sagði: „að heyra söguna, hlusta eftir og 

varðveita það sem þau eru að segja“. Að mati Sif er þetta liður í því að vinna sér inn 

leyfi/innistæðu fyrir því að hefja vinnu með erfið fjölskyldumál. Var viðmælendum því tíðrætt 

um mikilvægi þess að sýna óskipta athygli í viðtalinu, hlusta af einlægni og sýna kurteisi og 

nærgætni eða eins og Olga orðaði það: „ertu að hugsa um hvort þú eigir eftir að kaupa 

kartöflur eða á fjölskyldan þig alla ... og fjölskyldan þarf að finna það“. Anna benti einnig á að 

með virkri hlustun þá væri verið að spegla það sem maður heyrir og sýna þannig að maður hafi 

heyrt það sem sagt var. 

5.2.2 Mat á meðferðarsambandi 

Allir viðmælendur töldu mikilvægt að leggja mat á meðferðarsambandið eða árangur 

meðferðar þó þeir gerðu það með ólíkum hætti. Var það allt frá því að mæla það reglubundið 

með ákveðnum listum, yfir í áhorf og/eða samtal. Í frásögnum allra viðmælenda kom þó skýrt 

fram að þeir teldu það hjálpa meðferðarsambandi að spyrja skjólstæðinga sína álits. Sif sagði 

að fjölskyldufræðingar bæru „ábyrgð á því“ að átta sig á stöðunni á meðferðarsambandinu og 

að formlegt mat á því gæti auðveldað þeim að standa undir þeirri ábyrgð. 

Til að átta sig á og meta stöðu meðferðarsambandsins studdust flestir viðmælendur að 

einhverju leyti við lista eftir Scott D. Miller sem heita “Skráning breytinga” (Outcome Rating 

Scale) þar sem skoðaður er árangur meðferðar og “Mat á viðtali” (Session Rating Scale) þar 

sem til að mynda meðferðarsambandið er skoðað. Studdust margir viðmælendur við listann 

einmitt vegna þess sem þar er spurt um upplifun skjólstæðinga á því hvernig þeim finnast 

viðtölin ganga, þ.e. fannst þeim það rætt í meðferð sem þeir vildu ræða um og hvort það 

nýttist viðkomandi. Til að meta traust til sjálfs sín sem meðferðaraðila þá spurðu nokkrir 

skjólstæðinga sína einnig að því hvort þeir myndu þora að segja þeim ef þeir væru ekki sáttir 

við eitthvað í meðferðinni. 
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Guðrún hélt því fram að skjólstæðingar væru iðulega ánægðir þegar þeir væru spurðir út 

í árangur meðferðar og hvort þeir væru á réttri leið. Það væri einkum til að vera „ekki að eyða 

tíma í einhverja vitleysu. Fólk er að koma hérna til þess að fá þjónustu og ég vil veita hana og 

ég tek [það] alvarlega“ Sjálfri fyndist henni „gott að vita hvar fólk er statt [í meðferðinni] án 

þess að fara í gegnum langa ræðu“ þar sem þetta mat væri bæði einfalt og tæki stuttan tíma. 

Það sama gilti um þá sem meta meðferðarsambandið ekki með formlegum hætti. Þeir reyni 

þá að ganga úr skugga um að fólk sé sátt við það sem unnið er með í meðferðinni og taka það 

upp með skjólstæðingum ef þeim sjálfum finnst tíminn ekki hafa gengið sem skyldi til að 

athuga hvort fjölskyldan/skjólstæðingar séu sama sinnis. Arna nefndi hversu mikilvægt henni 

fyndist að fá endurgjöf og áhugaverðast væri að heyra frá þeim sem ekki ysu lofi á meðferðina 

óspurðir. 

5.3 Upplifun af starfi 

Í frásögnum fjölskyldufræðinganna kom fram að meðferðarvinna væri krefjandi og að margt 

gæti komið fyrir þar þrátt fyrir að þeir styddust við tilteknar nálganir og hefðu ýmis verkfæri 

sem styrktu þá í starfi. Áskoranir leyndust víða og tengdust meðal annars samfélaginu, einkalífi 

meðferðaraðila og álagi í vinnuumhverfinu. Krefjandi viðfangsefni, kröfur og framkoma 

skjólstæðinga reyndust nokkrum viðmælendunum einnig afar erfið.  

5.3.1 Að takast á við sjálfan sig 

Að sögn flestra viðmælenda getur verið margt í þeirra einkalífi sem þeir taka með sér í viðtölin, 

þó svo að þeir ætli sér það ekki. Þeir nefndu gjarnan að það erfiðasta væri að vera meðvitaður 

um sjálfa sig eða eins og Arna sagði: „hvernig ég, sem fagmaður ... tekst á við sjálfan mig“. Í 

sambandi við þetta sagði Guðrún: 

Maður sjálfur. Stærsta áskorunin. Já og þetta að vera alltaf í innra samtali um leið og þú 
ert í samtali við fjölskylduna ... já og þetta er oft mjög erfitt af því þú þarft virkilega að 
horfast í augu við sjálfan þig. Af hverju er ég pirruð í viðtalinu, þú veist, hvað er að gerast 
innra með mér, ætlar þú að fara að vera óviðeigandi núna? Þú veist, ertu að missa fókus 
af því að þú ert komin með svo mikla samlíðan með sársaukanum?  

Olga sagði að fyrst eftir að hún byrjaði að vinna sem fjölskyldufræðingur þá hefði það reynst 

henni „mjög erfitt að skilja á milli eigin reynslu og reynslu skjólstæðingsins“. Hún áttaði sig á 

því að „sem fagmaður og reynslubolti í erfiðleikum“ væri hún farin að krefjast þess óbeint af 

skjólstæðingum að þeir færu hennar leið og gerðu það sem hún ætlaðist til af þeim í staðinn 
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fyrir að nota nálgun og aðferðir sem hentuðu skjólstæðingunum betur. Annað sem 

viðmælendur nefndu voru erfiðleikar við að nota sjálfan sig sem verkfæri. Það var upplifun 

þeirra að sumir i fagstéttinni væru á móti því að nota eigin reynslu sem verkfæri. Sara taldi 

þetta viðhorf „þröngsýnt og hamla stéttinni“. Fjölskyldufræðingar þyrftu sjálfir að setja sér 

mörk og prófa sig áfram hvað þetta varðaði. Mikilvægi handleiðslu bar nokkuð oft á góma í 

viðtölunum þar sem fjölskyldufræðingarnir nýttu hana til að efla sig sem fagmenn, hvort 

heldur áherslan væri lögð á að efla sig í ákveðinni aðferð, hvaða nálgun hentaði best út frá 

mismunandi málum eða þá í því að auka færni fagaðila við að skoða hvaða persónulegu þættir 

gætu haft truflandi áhrif á meðferðina. Í því sambandi sagði Guðrún: 

Ávinningurinn af þessu er svo mikill og það verður svo mikill svona þroski og breyting. Ef 
þú getur notað þig sem verkfæri nokkuð vel, að þá, þá, er það svo mikill ávinningur. En 
allur svona þroski hann er ekki átakalaus, ég hef oft verið að því komin að hætta, og alveg 
stundum farið grátandi heim, yfir hvað ég vorkenndi sjálfri mér, hvað þetta væru erfiðar 
fjölskyldur og enginn skildi mig og eitthvað en þetta er bara partur af þessu. 

Arna og Guðrún nýttu sér meðal annars handleiðslu í erfiðum og þungum málum. Það reyndist 

Örnu til að mynda mjög erfitt að geta ekki náð meðferðarsambandi við skjólstæðing sem 

glímdi við alvarleg geðræn veikindi: „Þetta var mér mjög erfitt að geta ekki tæklað ... en í 

handleiðslu fannst mér ég læra að takast á við það af hverju ég upplifði svona slæma tilfinningu 

yfir að þessi veika kona skyldi verða svona reið við mig“. 

5.3.2 Starfsánægja og áskoranir 

Flestir viðmælendur nefndu í viðtölunum að viðhorf innan vinnustaðar og ákveðnir 

samfélagslegir þættir gætu haft áhrif á ánægju þeirra í starfi. Það hvort virðing væri borin fyrir 

störfum þeirra og skilningur væri til staðar á mikilvægi fjölskyldumeðferðar hefði áhrif á 

viðmælendur. Jóna og Sara voru sammála um að áskoranir á vinnustöðum gætu haft hamlandi 

áhrif á störf þeirra sem fjölskyldufræðinga þar sem fjölskyldumeðferð hefði oft ekki mikinn 

forgang og því væri erfitt að fá tækifæri til að vinna með allri fjölskyldunni. Sara tók sem dæmi; 

„þegar þú ert með veikan einstakling, sem kemur inn í til dæmis endurhæfingu, er oft ekkert 

unnið með fjölskyldunni. Ég vil fá foreldrana með, fjölskylduna og makann og þetta, og ég fékk 

bara “nei“ frá vinnuveitanda”. Guðrún hefur aðra sögu að segja en á hennar vinnustað hefur 

starfið mótast þannig á undanförnum árum að fjölskyldumálum er gert hærra og hærra undir 

höfði þrátt fyrir að vinnustaðurinn hafi „svona ákveðið, hvað á ég að segja, orðspor, þannig að 
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það er bara kannski að víkka það út og að fólk átti sig á að hérna er boðið upp á 

fjölskylduráðgjöf líka“. 

Í frásögnum viðmælenda mátti greina að áskoranir geti komið upp þegar unnið er með 

fjölskyldur þar sem nokkrir eru saman í viðtali og þar gegni jafnræði og góð stjórn á umræðum 

mikilvægu hlutverki. Arna sagði það stundum vera mikla „áskorun að vera með stórfjölskyldu 

í viðtölum“ þó henni fyndist það líka „stundum alveg ótrúlega skemmtilegt“. Lilja hittir bæði 

fjölskyldur og hópa og telur sig hafa nokkuð góða reynslu í að halda utan um samræður þannig 

að fólk vaði ekki hvert yfir annað. Hún sagðist þó stundum hafa þurft „að breyta 

fyrirkomulaginu í samræmi við aðstæður“ og hitti þá fólk ýmist eitt og sér eða saman. Það 

getur líka reynst flókið ef aðilar vilja koma sitt í hvoru lagi. Sif nefndi sem dæmi að ef hún hefði 

hitt skjólstæðing einslega fyrst þá vildi hún helst að hinn aðilinn fengi líka að koma einn og sér, 

þó ekki væri nema í smá stund, til að segja sína hlið. Annars gæti verið hætta á að sá aðili 

upplifði „eins og hinn sé kominn með forskot“ eða að verið sé; „að hópast gegn sér“. 

Viðmælendur nefndu að það væri einnig áskorun að vita ekkert um fólkið sem kæmi í 

viðtal og því þyrftu þau oft að vera við öllu búin þar sem það væri ýmislegt sem gæti komið 

upp. Fjölskyldufræðingar vita til að mynda stundum ekki hvort skjólstæðingur mæti einn eða 

með fleiri einstaklinga með sér, hver vandinn er eða hversu umfangsmikill hann er. Anna sagði 

að hún vissi „eiginlega ekkert um fólk, það er bara að mæta“ og samkvæmt Sif „þarf svolítið 

svona að vera tilbúinn í svo ótrúlega margt og margbreytilegt“. Þóra sagði þennan 

margbreytileika einnig koma fram í starfsumhverfi þar sem þjónustusvæðið væri stórt eða fáir 

fjölskyldufræðingar en þá; „vinnur maður í svo mörgum kerfum [skóla, félagsþjónustu og 

barnaverndarkerfinu]“. Annað sem viðmælendur nefndu sem eitt það erfiðasta í starfi sínu 

væri örvæntingarfullir foreldrar. Lilja lýsti þeirri áskorun á þennan hátt: 

…foreldrar sem eru kannski í örvæntingu út af barninu sínu, þau vilja bara finna lausnirnar, 
bara lausnirnar núna. Og það er svo erfitt af því að við getum ekki gefið þeim það sko ... 
ég stranda inní mér þar ... finn það ... það er svona ... það er svo ofboðslega mikil 
örvænting sko, oft rosaleg örvænting. 

Einnig minntist Sara á að fordómar í samfélaginu gagnvart fjölskyldumeðferð væru henni 

áskorun. Hún sagði að þrátt fyrir að „krakkarnir séu ekkert að spá í þetta, þau hafa ekki 

fordóma fyrir ... að vera í meðferð ... þeim finnst þetta bara spennandi“ þá reyndu fullorðnir 

skjólstæðingar oft að leyna meðferðinni. 
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Þrátt fyrir ýmsar áskoranir í starfinu þá barst talið oft að því hvað þetta væri skemmtilegt 

starf og hvað það væri sem héldi þeim í því. Viðmælendur virtust hafa þá sameiginlegu reynslu 

að hafa getað aukið lífsgæði skjólstæðinga sinna að einhverju leyti og gert daglegt líf þeirra 

betra og að það væri meginástæða fyrir því að þau væru í þessu starfi. Arna lýsti því þannig; 

„þegar maður sér hvað þetta meikar allt mikið sens og þessi uppljómun sem verður hjá 

einstaklingum þegar þeir sjá ... að eitthvað er að leysast. Uppljómunin, það er ofsalega 

gefandi“. Þóra tók í sama streng og sagði: 

,,Það að upplifa aftur og aftur að það virkar sem maður er að gera. Árangurinn heldur mér 
í þessu og skiptir mig mjög miklu máli. Ég þarf á því að halda að upplifa að ... það sem ég 
gerði var gott.” 

Margir viðmælenda lýstu því sérstaklega hversu skemmtileg og áhugaverð vinnan væri eða 

eins og Arna komst að orði: „mér líkar svo dúndur vel í vinnunni minni“ og samkvæmt Söru 

„eru endalaus tækifæri“. Þóra hélt því fram að þetta væri einfaldlega besta vinnan sem hún 

hefði verið í á ævinni og hún sagðist ætla að eldast í þessari vinnu. Birna, sem lengi hefur unnið 

með fjölskyldum tók undir það og sagði að„maður eldist ágætlega í þessu starfi ... þroskinn 

vinni með manni frekar en hitt“. Að lokum minntust nokkrir viðmælendur á forvörnina, það er 

að segja snemmtæku íhlutunina, þar sem oft þyrfti ekki mikið inngrip til að breyta miklu í 

samskiptum innan fjölskyldu ef það væri gert nógu fljótt. Í því sambandi sagði Sif: „mér finnst 

þetta svo réttmæt leið ... og láta í rauninni fólk fatta það hvað það getur breytt lífinu sínu mikið 

með því að breyta litlum hlutum í samskiptum“ . Lilja sagðist taka sérstaklega eftir því að yngra 

fólkið í dag væri oft miklu meðvitaðra og vildi vinna með sig. Eða eins og Birna komst að orði: 

„Að búa í haginn fyrir börnin. Að geta gert lífið bærilegra fyrir börnin ... það er frábært, það er 

aðal hvatinn“. 
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6 Umræða  
Í þessum kafla eru niðurstöður ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir dregnar af þeim. Markmið 

þessarar rannsóknar var að kanna þá þætti sem einkenna vinnu fjölskyldufræðinga á Íslandi. 

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvað einkennir vinnu 

fjölskyldufræðinga í dag? Til að fá skýra mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar var stuðst við 

tvær spurningar: “Hvaða aðferð eða nálgun notar þú í þinni vinnu með fjölskyldum?” og “Hver 

er upplifun og reynsla þín í starfi sem fjölskyldufræðingur?” Kaflanum er skipt upp í þrjá hluta 

þar sem byrjað er á því að fjalla um hvað stýrir starfi fjölskyldufræðinga, síðan er umfjöllun um 

upplifun fjölskyldufræðinga af starfi og að lokum eru umræðurnar dregnar saman. 

6.1 Hvað stýrir starfi fjölskyldufræðinga 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allir viðmælendur nota kenningar markvisst í störfum 

sínum. Flestir sögðust nota bara eina eða tvær kenningar til að stýra starfi sínu en nokkrir 

nefndu að þeir notuðu fleiri kenningar sér til halds og trausts. Flestir viðmælendur héldu sig 

við kerfiskenninguna að einhverju leyti sem er í samræmi við fullyrðingu Lebow (2014a) um 

að sú kenning sé grunnurinn að störfum fjölskylduráðgjafa, þó fleiri nálganir hafi sprottið út 

frá henni. 

Í niðurstöðunum kemur fram að mikilvægt er fyrir fjölskyldufræðinga að hafa sveigjanleika 

í vali og notkun á mismunandi nálgunum og aðferðum. Þessi sveigjanleiki á ekki bara við um 

notkun verkfæra innan fjölskyldufræðanna, heldur þurfa fjölskyldufræðingar að vera opnir 

fyrir því leita út fyrir nálganir og aðferðir fjölskyldumeðferðar. Slíkur sveigjanleiki geri þeim 

kleift til að mæta einstaklingsbundnum þörfum skjólstæðinga sinna á markvissan hátt, því 

erfitt er að aðlaga eina nálgun að öllum skjólstæðingum, aðstæðum og erfiðleikum sem þeir 

eru að takast á við. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að fjölskyldufræðingar nýti 

nálganir úr fjölskyldumeðferð einnig í ráðgjöf en á annan hátt. Það felst ákveðin mótsögn í því 

að vilja fylgja einni ákveðinni nálgun en þurfa samt mikinn sveigjanleika. Út frá því má draga 

þá ályktun að fjölskyldufræðingar vilji styðjast við fræðin sín í meðferðarvinnu og geta samt 

sem áður mætt skjólstæðingum sínum á sem árangursríkastan hátt. Út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar má ætla að fjölskyldufræðingar á Íslandi séu að nota samþætta 

fjölskyldumeðferð án þess að skilgreina hana sem slíka. Einnig má draga þá ályktun að 

fjölskyldufræðingar velji sér aðferðir og verkfæri úr ólíkum áttum án þess þó kannski að átta 

sig á því að það er ýmislegt sem ber að varast við notkun á slíkri samþættingu. Er það í 
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samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að fjölskyldufræðingar blandi saman nálgunum í 

meðferð í viðleitni sinni til að efla sig í starfi og veita skjólstæðingum viðeigandi meðferð de 

Paula-Ravagnani o.fl. (2017).  

Niðurstöður sýna jafnframt að viðmælendur telja mikilvægt fyrir fjölskyldufræðinga að ná 

góðu meðferðarsambandi við skjólstæðinga sína. Eru þær niðurstöður í samræmi við fyrri 

rannsóknir um mikilvægi meðferðarsambandsins í fjölskyldumeðferð (LeBow, 2014a; Nichols, 

2014; Satir, 2000; Shadley, 2000). Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að viðmælendur 

upplifa fjölskyldumeðferð sem ákveðna óvissuferð því ekki sé hægt að vita fyrirfram hvernig 

sambandið milli meðferðaraðila og skjólstæðings verði. Er það í samræmi við það sem 

Bertrando (2007) bendir á, að óraunhæft sé að vera fullkomlega meðvitaður um 

margbreytileikann í meðferð. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að mikilvægt sé fyrir 

fjölskyldufræðinga að nota eigin persónuleika og reynslu sem meðferðartæki. Að mati þeirra 

sé traust, einlægni og virk hlustun grundvöllur góðs meðferðarsambands þar sem 

fjölskyldufræðingar þurfi að gera ákveðnar kröfur til skjólstæðinga sinna til að ná fram breyttu 

samskiptamynstri í erfiðum fjölskylduaðstæðum. Eru þessar niðurstöður í samræmi við 

rannsóknir sem sýna að þessi atriði auki árangur í meðferðum (Shadley, 2000). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom auk þess fram að allir viðmælendurnir notuðu með 

einum eða öðrum hætti markvissar aðferðir við að meta meðferðarsambandið til að stuðla að 

árangri í meðferð. Í fjölskyldumeðferðarnámi á Íslandi er meðal annars stuðst við kenningar 

og rannsóknir Scott D. Miller, sem leggur áherslu á að meta upplifun skjólstæðinga af viðtali 

og framvindu meðferðar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við erlendar rannsóknir 

um mat á meðferðarsambandi, mat á framvindu meðferðar og mat á viðtölum (Moggia o.fl., 

2020; Seidel o.fl., 2017). Jafnframt er áhugavert að sjá í niðurstöðum hversu mikilli útbreiðslu 

þessi nálgun hefur náð hér á landi meðal fjölskyldufræðinga þar sem fáar fræðigreinar um mat 

á meðferðarsambandi hafa birst frá öðrum fagstéttum hérlendis innan félags- og 

heilbrigðisgeirans. 

6.2 Upplifun í starfi 

Rannsóknin gefur til kynna að fjölskyldufræðingar á Íslandi upplifi ýmsar áskoranir í starfi sem 

ekki eru í fullkomnu samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna þó einhver samsláttur sé 

(Razo, 2018). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að íslenskum fjölskyldufræðingum 

finnst krefjandi að vera ekki metinn að verðleikum innan starfsstöðvar sinnar, á sama tíma og 
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erlendir fjölskyldufræðingar kvarta mest undan erfiðum starfsaðstæðum og mikilli vinnu við 

skýrslugerð (Razo, 2018). Niðurstöður sýna þó að þeir eiga það sameiginlegt að finnast 

krefjandi að vinna í aðstæðum þar sem átök eru milli fjölskyldumeðlima og með 

skjólstæðingum í ójafnvægi. Þá lýsa íslenskir fjölskyldufræðingar að miklar kröfur séu gerðar á 

þá sem vinna í mörgum kerfum í einu þar sem skjólstæðingshópar geti verið afar fjölbreyttir 

og vandinn mjög ólíkur. Þrátt fyrir krefjandi störf og mikið álag þá upplifa viðmælendur 

almennt vellíðan og ánægju í starfi. Þeir sögðu það gefandi að stuðla að auknum lífsgæðum 

skjólstæðinga sinna og að gera daglegt líf þeirra betra. Það er í samræmi við niðurstöður 

Kottlers (2010) um hvað gefur meðferðarvinnu tilgang og um mikilvægi þess að gera alltaf eins 

vel og maður getur hverju sinni en gera hvorki meira né minna heldur en nákvæmlega það. Af 

niðurstöðunum má draga þá ályktun að helsta áskorun fjölskyldufræðinga á Íslandi felist í 

margbreytileika starfsins en hann veiti þeim jafnframt bæði ánægju og fullnægju í starfi.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar finnst flestum viðmælendum erfitt að þurfa að 

takast á við sjálfan sig í starfi. Það sem fjölskyldufræðingum finnst mikilvægast fyrir 

meðferðarsambandið (nánd, einlægni og að vera að fullu til staðar í meðferðinni) reynist þeim 

erfitt þegar þeir ná ekki að útiloka eigin hugsanir, tilfinningar og viðhorf. Slíkt geti haft 

afdrifaríkar afleiðingar fyrir meðferðarsambandið og því velji margir að fara í handleiðslu þegar 

slíkar aðstæður koma upp. Út frá niðurstöðunum má sjá að fjölskyldufræðingar hafa jákvæð 

viðhorf til handleiðslu og að flestir hafi nýtt sér það úrræði í starfi. Þeir sem fengu reglulega 

handleiðslu töldu hana gagnast sér vel. Þátttakendur voru sammála um að handleiðsla væri 

tæki til faglegrar þróunar, meðal annars til að auka við þekkingu þeirra og styðja þá í starfi. 

Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir um gagnsemi handleiðslu sem gefa til kynna að 

handleiðsla stuðli bæði að faglegri þróun og nýtist sem forvörn gegn streitu og álagi í starfi 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2019). Álykta má út frá þessum niðurstöðum að mikilvægt sé fyrir 

fjölskyldufræðinga, jafnt sem aðra meðferðaraðila, að nýta sér handleiðslu til að meðferð 

nýtist skjólstæðingum þeirra markvisst og þeirra eigin reynsla og viðhorf liti ekki meðferðina. 

 

  



50 

  



51 

7 Lokaorð 
Í þessari ritgerð var leitast við að svara rannsóknarspurningunni “Hvað einkennir vinnu 

fjölskyldufræðinga í dag?” Niðurstöður sýna að fjölskyldufræðingar styðjast flestir við 

sveigjanleika í notkun kenninga og aðferða þó flestir noti eina aðferð sem stýrandi afl í sinni 

meðferð. Fjölskyldufræðingar telja eðli meðferðarsambandsins vera einn mikilvægasta 

þáttinn í störfum sínum og finnst brýnt að geta lagt mat á það til að efla árangur og auka gæði 

starfsins. Helsta áskorun fjölskyldufræðinga er því að takast á við sjálfa sig og þrátt fyrir ýmsa 

erfiðleika og hindranir í starfinu þá sé það bæði gefandi og ánægjulegt að vinna sem 

fjölskyldufræðingur. 

Velta má upp þeirri spurningu hvort fámennið á Íslandi geri fjölskyldufræðingum erfitt 

fyrir. Fjölskyldufræðingar eru fáir, eru að vinna með fjölbreyttan skjólstæðingahóp og 

fjölbreytta erfiðleika, því er sérhæfing í starfi takmörkunum háð. Út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar má draga þá ályktun að efling fræðslu varðandi samþættar nálganir og 

aðferðir gæti eflt fjölskyldufræðinga og gert þá betur í stakk búna til að takast á við þær 

áskoranir sem fylgir því að vinna í mörgum kerfum í einu, eins og raunin er hjá mörgum 

fjölskyldufræðingum í dag.  

Með vaxandi geðrænum erfiðleikum barna og ungmenna á Íslandi er mikilvægt að tryggja 

fjölskyldum aðgang að sérhæfðri meðferð. Skólar og leikskólar, sem og félags- og 

heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni þurfa að geta gert fjölskyldum kleift að takast á við 

þennan vanda í sínu nærumhverfi. Því er brýn þörf á stefnumótun í málefnum viðkvæmra 

fjölskyldna á Íslandi, eins og þingsályktunartillaga um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 

leggur til (Þingskjal nr. 1502).  

Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar vegna smæðar hennar. Engu að 

síður má draga þá ályktun að niðurstöður gætu átt við fleiri fjölskyldufræðinga sem starfa á 

svipuðum sviðum og þátttakendur rannsóknarinnar. Því má ætla að rannsóknin hafi hagnýtt 

gildi fyrir fjölskyldumeðferð á Íslandi, sérstaklega vegna þess að engar sambærilegar 

rannsóknir hafa verið gerðar um upplifun fjölskyldufræðinga af starfi sínu og hvað leiði starf 

þeirra í meðferðarvinnu. Mikilvægt er að fleiri sambærilegar rannsóknir verði gerðar á sviðinu 

til að styrkja fjölskyldufræðinga enn betur í starfi.  

Áhugavert væri að kanna ennfrekar reynslu og viðhorf fjölskyldufræðinga til samþættrar 

nálgunar. Af niðurstöðunum má jafnframt ætla að kanna þurfi frekar þær áskoranir sem 
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fjölskyldufræðingar á Íslandi standa frami fyrir og hvað nýtist þeim til að takast á við sínar eigin 

áskoranir jafnt sem kröfur samfélagsins. Þá væri áhugavert að kanna viðhorf og upplifun 

fjölskyldna á þjónustu fjölskyldufræðinga á Íslandi út frá mismunandi þjónustustigum í 

heilbrigðiskerfinu. 

Það er einlæg ósk mín að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst til eflingar og aukinnar 

þekkingar á stöðu fjölskyldufræðinga á Íslandi og vinnulagi þeirra. Einkum er von mín sú að 

rannsóknin geti stutt beint við fjölskyldufræðinga í starfi þeirra.  

  

 

 

 

        ____________________________________ 

Nafn höfundar 
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