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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna ástæður forsjársviptinga á tímabilinu 1. janúar 

2016 – 31. desember 2020. Kannaðar voru helstu ástæður forsjársviptingar, hvernig gætt 

var að hagsmunum málsaðila með tilliti til barnaverndarlaga og gerður samanburður á 

fyrri sambærilegri rannsókn á málefninu. Innihaldsgreindir voru allir birtir dómar fyrir 

áður greint tímabil hjá íslenskum dómstólum með orðræðugreiningu. Niðurstöður sýndu 

fram á að helsta ástæða forsjársviptingar er neysla foreldra á áfengi og/eða vímuefnum 

(hér eftir nefnt vímuefni) eða í 47,8 prósent tilfella. Meðal málsmeðferðartími, frá fyrstu 

tilkynningu til forsjársviptingar var sex ár og einn mánuður sem er töluvert lengri tími en 

í fyrri rannsókn. Við greiningu gagna kom fram að hagsmunir barns voru í öllum tilfellum 

hafðir að leiðarljósi við málsmeðferð, þá var jafnframt algengara að börnum væri skipaður 

talsmaður borið saman við fyrrgreinda rannsókn. Vísbending er um að ástæðu þess megi 

rekja til setningu laga nr. 19/2013 um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 

Rannsókn þessi er framhaldsrannsókn á rannsókn Thelmu Hrundar Guðjónsdóttur sem 

hún byggði MA ritgerð sína á árið 2016. Vonast höfundur til þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar varpi ljósi á aðstæður barna sem búa við óviðunandi heimilisaðstæður 

og þann skaða sem getur hlotist af of langri málsmeðferð. 

 

Lykilorð: Barnavernd, forsjársvipting, hagsmunir, vernd. 
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Abstract 

The overall goal of this study was to research the reasons of custody deprivation from 

January 1st, 2016, to December 31st, 2020. The most common reasons of custody 

deprivation were studied, how the interests of people involved was protected and a 

comparison is made with a former study of this subject. Every published verdict for the 

time span was analysed based on content using discourse analysis. Research shows that 

the main reason for custodial removals is the guardians abuse of alcohol and/or narcotics 

(here after called narcotics) which accounts for 47,8% of all cases. The average procedure 

time, from the first time they are reported and until a custody deprivation was fulfilled 

was about six years and one month, which is considerably longer time than what was 

reported in a previous study. The data shows that the child ‘s best interests were always 

a top priority during procedures. What is also evident, compared to the research, is that 

more frequently children get a spokesman. There are some indications that the reason 

for this could be due to laws no. 19 which were approved in 2013, regarding the United 

Nations‘contract on children‘s rights. This study is a continued study of Thelma Hrund 

Guðjónsdóttir’s research which she based her MA thesis on in the year 2016. The author 

of this research hopes that the results of this research will shed some light on the 

situations of the children who live in an unacceptable situation at their homes, and also 

on the damage or trauma that children can sustain from too long of a procedural time. 

 

Key words: child protection, deprivation of custody, intrests, protection 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni rannsakanda í meistaraverkefni í 

félagsráðgjöf til starfsréttinda við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Vinna við 

rannsóknina hófst í maí 2021 og lauk í nóvember sama ár. Ég vil þakka leiðbeinanda 

mínum, Unni Valgerði Ingólfsdóttur aðjúnkt við Háskóla Íslands fyrir góðar ábendingar, 

fræðilega gagnrýni og gott samstarf. Sérstakar þakkir vil ég færa Fjólu Einarsdóttur fyrir 

prófarkalestur. Jafnframt þakka Þórunni Brynju Sigurbjörnsdóttur og Bjarnheiði Pálínu 

Björgvinsdóttur fyrir veittan stuðning á meðan á skrifum stóð. Síðast en alls ekki síst vil ég 

þakka eiginmanni mínum, Ólafi Brjáni Ketilssyni og börnunum okkar Kötlu Mist, Ottó Loka 

og Anton Áka fyrir óendanlega hvatningu, stuðning, tillitssemi og þolinmæði í minn garð 

á meðan á námi mínu og skrifum á þessari ritgerð hefur staðið. Án ykkar hefði þessi 

draumur aldrei orðið að veruleika. 
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1 Inngangur  

Að vera hið fullkomna foreldri er ekki hægt, flestir foreldrar leggja sig fram um að gera sitt 

besta til að uppfylla þarfir barna sinna. Foreldrahlutverkið er flókið, krefjandi og getur 

jafnframt valdið streitu, foreldrar eru því oft undir miklu álagi (Sæunn Kjartansdóttir, 2010). 

Ofbeldi og vanræksla gegn börnum er vandamál sem þekkist út um allan heim (Singhi, Saini og 

Malhi, 2013; Tufford, Bogo og Asakura, 2015). Oft á tíðum getur verið erfitt fyrir starfsmenn 

barnaverndarnefnda að finna meðalveginn á milli réttinda barns og friðhelgi einkalífs. Erfitt 

getur verið að vinna með mál barna og á sama tíma að tryggja að réttindi allra aðila máls 

skerðist ekki (Heiða Björg Pálsdóttir, 2015). 

Þegar horft er til þess sambands sem ríkir á milli foreldra og barna og skoðað er til hvaða 

sjónamiða er tekið tillit til í barnarétti verður að taka mið af gildandi lagaumhverfi. Ákvæði um 

réttindi barns er fyrst og fremst að finna í barnalögum nr. 76/2003 og barnaverndarlögum nr. 

80/2002). Grundvallarréttindi barna eru einnig í lögum nr. 19/2003 í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013 og í stjórnarskrá Íslands. Foreldrar fara með forsjá 

barna sinna, um þann rétt er meðal annars fjallað í stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944 og 

mannréttindasáttmála Evrópu (lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

Hlutverk barnaverndarnefndar er að beita stuðningsúrræðum sem hafa það að markmiði 

að bæta hag fjölskyldunnar ef aðstæður á heimili barns eru óviðunandi. Starfsmönnum 

barnaverndarnefndar ber að hafa hagsmuni barns að leiðarljósi í störfum sínum og beita þeim 

ráðstöfunum sem eru barninu fyrir bestu (Barnaverndarlög nr.80/2002). 

Rannsóknir sýna að áður var foreldramiðuð nálgun viðhöfð í starfi barnaverndarnefnda 

(María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2011). Á síðustu árum hefur hinsvegar verið lögð 

mun meiri áherslu á að vinna eftir barnamiðaðri nálgun en í henni felst að barninu gefst færi 

á að taka þátt í að greina vandann sem það stendur frammi fyrir og leita að hentugum 

lausnum. Þessi breyting er í samræmi við aukin réttindi og aukna þátttöku barna í meðferð 

eigin mála og er með því verið að gefa börnum tækifæri til lausnamiðaðrar nálgunar sem þau 

eru sátt við. Með þessari nálgun er ekki verið að horfa á börn sem miðpunkt vandans eins og 

venjan var heldur að gefa börnum færi á að tjá sig um eigin málsmeðferð og hvaða úrræði 

hugnist þeim best (Fern, 2014; lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 
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nr. 19/2013; María Gunnarsdóttir og Anni G. Haugen, 2011; Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 18/1992). Stevensson (2019) talar um álagið sem félagsráðgjafar eru 

undir þegar þeir vinna með forsjársviptingarmál, oft stangist á veikindi foreldra og umönnunar 

þarfir barna og erfitt geti reynst að feta þann gullna meðalveg sem þarf í slíkum málum. 

Markmið rannsóknarinnar er að greina forsjársviptingar í barnaverndarmálum á tímabilinu 

1. janúar 2016 – 31. desember 2020 út frá opinberum dómsskjölum. Þá mun ég greina hversu 

langan tíma tók að vinna málin hjá barnaverndarnefnd, frá fyrstu tilkynningu til 

barnaverndarnefndar þar til forsjársvipting var kveðin upp fyrir dómi. Með greiningu á 

opinberum dómum er bæði hægt að sjá hvort að meðalhófsreglan hafi verið í hávegi höfð og 

hvort að dómstólar hér á landi séu barnamiðaðir eða áhættumiðaðir. Þegar um áhættumiðaða 

nálgun er að ræða þá er ekki gripið til aðgerða fyrr en veruleg hætta steðjar að barninu á móti 

því að gera það sem er barninu fyrir bestu með barnamiðaðri nálgun. 

1.1 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Rannsóknir eru mikilvægar, þær mynda til dæmis stoðir fyrir efnahagsstefnu í mörgum 

löndum. Rannsóknir skipta okkur sem einstaklinga máli sem og samfélagið sem við lifum í, þá 

skipta þær veigamiklu máli í ábyrgri ákvarðanatöku og upplýsandi umræðu. Ef byggja á upp 

farsælt samfélag eru rannsóknir nauðsynlegar. Með rannsóknum er verið að huga að því sem 

vel er gert og er það notað til að byggja upp betra samfélag (Eiríkur Smári Sigurðarson, 2013). 

Mikilvægi þessarar rannsóknar er tvíþætt, annars vegar að skoða aðstæður barna í 

forsjársviptingamálum og að opna á frekari umræðu um málsmeðferð, málsmeðferðartíma og 

þátttöku barna í eigin málum innan barnaverndarnefnda. 

Í grein sem skrifuð var af Krutzinna og Skivenes (2021) er greint frá fjölda forsjársviptinga 

í þremur mismunandi löndum. Þar er jafnframt fjallað um ástæðu forsjásviptingarinnar og 

hversu barnamiðaðir dómstólarnir eru. Stevenson (2018) skrifaði grein árið 2018 og talar hann 

um álagið sem félagsráðgjafar vinna undir þegar þeir vinna með forsjársviptingarmál, oft 

stangist á veikindi foreldra og ummönnunarþarfir barna og erfitt geti reynst að feta þann 

gullna meðalveg sem þarf í slíkum málum.  

Með greiningu á opinberum dómum er bæði hægt að sjá hvort að meðalhófsreglan hafi 

verið í hávegi höfð og hvort að dómstólar hér á landi séu barnamiðaðir eða áhættumiðaðir. 

Rannsókn mín er framhaldsrannsókn, Thelma Hrund Guðjónsdóttir (2016) byggði MA 

rannsókn sína í félagsráðgjöf á rannsókn sem hún gerði á forsjársviptingum í 
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barnaverndarmálum. Tók hún fyrir helstu ástæður fyrir forsjársviptingum í 

barnaverndarmálum á tímabilinu 1. janúar 2008 – 31. desember 2015. Rannsóknin er mikilvæg 

í því sambandi að greina þróunina í forsjársviptingarmála hér á landi undanfarin ár. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að greina forsjársviptingar í barnaverndarmálum á tímabilinu 1. 

janúar 2016 – 31. desember 2020 út frá opinberum dómsskjölum. Þá mun ég greina hversu 

langan tíma málsmeðferðin tók hjá barnaverndarnefnd, frá því fyrsta tilkynning barst til 

barnaverndarnefndar þar til forsjársvipting var kveðin upp fyrir dómi. Þær 

rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru: 

1. Hverjar eru helstu ástæður fyrir forsjársviptingu á Íslandi á árunum 2016 – 2021? 

2. Hvaða úrræðum hafði verið beitt áður en til forsjársviptingar kom? 

3. Hversu lengi hefur málsmeðferð staðið yfir frá upphafi barnaverndarmáls og til 

forsjársviptingar? 

4. Á hvern hátt eru hagsmunir barns hafðir að leiðarljósi í málsmeðferð í samræmi við 

ákvæði barnaverndarlaga um réttindi barns? 

Ég mun einnig gera samanburð á mínum niðurstöðum og niðurstöðum Thelmu Hrundar til 

að greina hvort að breyting hafi orðið á vinnslu mála með tilliti til málsmeðferðartíma, fjölda 

forsjársviptingar, úrræðum og hagsmuna barns. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í níu kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur, í honum koma fram 

rannsóknarspurningar og markmið rannsóknar auk þess sem fjallað er um mikilvægi 

rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur barnaréttar á Íslandi rakinn ásamt 

umfjöllun um réttindi bæði foreldra og barna. Þriðji kaflinn fjallar um fjölskyldur, hvaða 

fjölskyldur eru í meiri áhættu á forsjársviptingu foreldra og verndandi þætti. Fjórði kaflinn 

fjallar um vernd barna, þar er farið yfir hvernig ferlið er hjá barnaverndarnefnd frá tilkynningu 

til könnunar máls ásamt úrræðum barnaverndarnefndar. Í kaflanum er einnig farið í 

forsjársviptingar, forsjárhæfni og forsjárhæfnismat ásamt umfjöllun um talsmann barna. Í 

fimmta og síðasta kafla fræðilega hluta er farið yfir kenningar, þeir kennismiðir sem 
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rannsakandi ákvað að taka fyrir eru fjórir og verða kenningar þeirra til umfjöllunar. Í sjötta 

kafla er fjallað um aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar, þá er einnig farið yfir áreiðanleika 

og réttmæti ásamt gagnaöflun. Í sjöunda kafla eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar. 

Áttundi kaflinn er umræðu kafli og níundi og síðasti kafli rannsóknarinnar eru lokaorð 

rannsakanda. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegi kaflinn skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kaflanum er farið yfir sögu barnaréttar á Íslandi. 

Annar kafli fjallar um fjölskyldur, hvaða fjölskyldur eru í meiri áhættu fyrir forsjársviptingu og 

verndandi þáttum. Í þriðja kafla er fjallað um réttindi barns til verndar, með hliðsjón af 

barnaverndarlögum nr. 80/2002, barnalögum nr. 76/2003 og lögum nr. 19/2013 um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir nefndur barnasáttmálinn). Í fjórða 

kaflanum er fjallað um áhrif lögleiðingar laga nr. 19/2013 en eftir að þau voru lögleidd hér á 

landi hefur þátttaka barna í eigin málum aukist sem og barnamiðuð nálgun í vinnu 

barnaverndarnefnda (Lög nr. 19/2013 um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins). 

2.1 Saga barnaréttar á Íslandi 

Fyrstu lögin sem sett voru um barnavernd á Íslandi voru samþykkt árið 1932 en fyrir þann tíma 

var hægt að finna einstaka ákvæði í öðrum lögum er snéru að vernd barna. Aðdragandi þess 

var að dómsmálaráðuneytið vildi fara huga betur að vernd barna og setti á laggirnar nefnd árið 

1930 sem átti að gera tillögur um löggjöf sem ætlað var að styðja við heimili þar sem voru 

„vangæf“ börn og aðrar aðgerðir er gerðar voru til að vernda siðferði barna og unglinga 

(Guðrún Erlendsdóttir, 1976). Lögin frá 1932 fólu einnig í sér að barnaverndarnefnd fengi það 

vald sem áður var á hendi valdmanns, fátækrastjórnar eða ráðuneytis til að meta hvort að 

heimili væri hæft barni. Í lögunum var barnaverndarnefndum jafnframt gefin heimild til að 

taka börn af heimili sínu ef velferð þeirra var í húfi, ef barn varð fyrir líkamlegu ofbeldi eða ef 

aðbúnaði var ábótavant. Þó kom það fram í lögum að ef barn væri tekið gegn vilja foreldra 

þyrfti meirihluti nefndarmanna að samþykkja ráðstafirnar og nefndarmenn hefðu áður verið 

búnir að veita foreldrum áminningu (Þingskjal 156/1932). 

Árið 1947 samþykkti Alþingi ný lög um vernd barna og ungmenna, helstu breytingar sem 

gerðar voru á lögunum frá 1932 var að yfirbarnavernd var lögð af og í kjölfarið var stofnað 

Barnaverndarráð Íslands. Einnig voru ítarleg ákvæði um þá starfsemi sem fram fór í ráðinu sem 

áður hefðu fallið undir starfsemi barnaverndarnefndar. Fyrrnefnd lög voru síðan felld úr gildi 

með setningu laga nr. 52/1966 um vernd barna og ungmenna og var orðalagið í nýju lögunum 

mun ítarlegra heldur en í þeim gömlu (Þingskjal 403/127 stjórnarfrumvarp: barnaverndarlög). 

Með lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 voru málefni barnaverndarnefndar 

færð frá menntamálaráðuneytinu til félagsmálaráðuneytis. Þessum lögum var breytt með 
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lagasetningu laga nr. 22 árið 1995 en helstu breytingar sem gerðar voru á lögunum var að sett 

yrði á laggirnar Barnaverndarstofa (Þingskjal 403/127 stjórnarfrumvarp: barnaverndarlög ).  

Árið 1997 var sett á laggirnar nefnd til að endurskoða lögin frá 1995 og skilaði hún vinnu 

sinni með frumvarpi að barnaverndarlögum nr. 80/2002 sem eru enn í gildi. Gerðar hafa verið 

ýmsar breytingar á lögunum frá því þau voru fyrst sett, má þar meðal annars nefna samþykki 

laga um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins árið 2013. Með lögum um 

barnasáttmálann fylgdu breytingar, voru þar helstu breytingar eftir að lögin tóku gildi þá 

færðist úrskurðarvaldið um vistanir barna yfir til dómstóla, sama hvort um var að ræða vistanir 

utan heimilis eða í forsjársviptingarmálum (Hrefna Friðriksdóttir, 2006). 

2.2 Réttur barns til verndar 

Félagsmálaráðuneytið ber ábyrgð á stefnumótun í barnavernd og þá ber barna- og 

félagsmálaráðherra að leggja fyrir alþingi framkvæmdaráætlun sem gildir til fjögurra ára í senn 

og skal það gert að loknum sveitarstjórnarkosningum samkvæmt 5 gr. bvl. Í 9. gr. sömu laga 

kemur fram að sveitastjórnir skuli gera stefnu og framkvæmdaráætlun fyrir hvert kjörtímabil 

fyrir barnaverndarnefnd í sínu sveitarfélagi, þá skal senda framkvæmdaráætlun til 

félagsmálaráðuneytis sem og Barnaverndarstofu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

2.2.1 Réttindi foreldra og barna 

„Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta“ (1. liður 8.gr 

laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu). Með þessum orðum er átt við að 

foreldrar hafa rétt á að fara með forsjá yfir sínum börnum. Með þessum rétti geta foreldrar 

ákveðið hvar barnið á að búa og tekið aðrar ákvarðanir sem snúa að barninu án afskipta frá 

hinu opinbera. Einnig er fjallað um málefnið í stjórnaskrá lýðveldisins (4. liður 66. gr. laga nr. 

33/1944 um stjórnarskrá lýðveldis Íslands ). Hafa ber þó í huga að þessum rétti fylgja daglegar 

skyldur, foreldrar þurfa að sinna uppeldi og daglegri umönnun (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Réttur foreldra getur engu að síður gengið á réttindi barnsins. Réttindi barns samkvæmt 

1.mgr. 1.gr barnalaga eru: „Barn á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og 

annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án mismununar af nokkru tagi“. Má 

þar nefna dæmi um að réttur foreldra til að neyta vímuefna getur leitt til þess að þau vanræki 

barnið og brjóti þannig á réttindum þess til umönnunar. Þá stendur einnig að óheimilt sé að 

beita barni hvers kyns ofbeldis eða vanvirðandi háttsemi (barnalög nr. 76/2003). Í 
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mannréttindasáttmála kemur þó fram að þó að hver maður njóti friðhelgis á einkalífi geti 

opinber stjórnvöld gengið á þann rétt sé þörf á ef vernda þurfi heilsu, réttindi, frelsi eða 

siðgæði annarra (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

Í barnalögum er fjallað um réttindi barns sem og í barnaverndarlögum en jafnframt er þó 

að finna, í einstaka lögum, önnur ákvæði sem snúa að réttindum barna (Hrefna Friðriksdóttir, 

2013). Einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri er skilgreindur sem barn í barnalögum nr. 

76/2003 sem og í barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þegar barnalögin voru sett var tekið mið af 

skilgreiningu barnasáttmálans á réttindunum barns (Hrefna Friðriksdóttir, 2013). Árið 2012 var 

bætt við nýjum upphafskafla í barnaverndarlögin til að þau myndu samræmast betur 

barnasáttmálanum og með því voru grundvallaréttindi barna tryggð (Barnalög nr. 76/2003; 

Hrefna Friðriksdóttir, 2013). Í 3. mgr. 1. gr. laga nr. 76/2003 kemur fram að eftir því sem barn 

eldist aukast réttindi þeirra: „Barn á rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem það 

varðar og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska.“ (Barnalög 

nr. 76/2003; Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Í  

flestum köflum barnalaga er fjallað um réttindi barns (barnalög nr. 76/2003).   

2.2.2 Foreldrar og forsjá 

Barn á rétt til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra eftir því sem unnt er 

samkvæmt 7. gr. barnasáttmála (Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 19/2013). Fjallað er um forsjárskyldu í 1. lið 28. gr. barnalaga og felur hún í sér að: „barn á 

rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, uns það verður sjálfráða og eru þeir 

forsjárskyldir við það“ (Barnalög nr. 76/2003). Með þessum orðum er verið að gefa til kynna 

að í flestum tilfellum eru það foreldrar sem fara með forsjá yfir barni sínu. Aðildarríki 

Sameinuðu þjóðanna hafa þó heimild til að svipta foreldra forsjá ef nauðsyn ber til og sé það 

gert til verndar barninu, í slíkum tilfellum er barninu komið á annað heimili í fóstur (1. liður 9. 

gr. laga nr. 19/2013 um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins; 

Barnaverndarstofa, 2020). Í 28 gr. barnalaga er fjallað um þá skyldu sem forsjáraðili hefur 

gagnvart barni: „Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo að sem best hentar hag barns og þörfum“ (Barnalög nr. 

76/2003). 
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2.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Fyrsta alþjóðalega yfirlýsingin um réttindi barns var gerð með Genfaryfirlýsingunni árið 1924, 

með því var Þjóðarbandalagið að viðurkenna réttindi barna og var hún byggð á stefnulýsingu 

alþjóðasamtaka Barnaheilla. Þó að yfirlýsingin hafi ekki verið lagalega bindandi fyrir þau ríki 

sem hana undirrituðu hafði hún mikla þýðingu og í kjölfarið breyttist huganaháttur og viðmót 

gagnvart börnum (Barnasáttmáli, e.d.). Það var ekki fyrr en 20. nóvember árið 1959 sem 

réttindi barna voru samþykkt af Sameinuðu þjóðunum með sérstakri viljayfirlýsingu. Árið 1979 

var lagt til að Sameinuðu þjóðirnar myndu hefjast handa við gerð mannréttindasáttmála sem 

átti að gilda fyrir börn og það var svo tíu árum seinna eða þann 20. nóvember árið 1989 sem 

barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna. Íslensk stjórnvöld fullgiltu samninginn í nóvember árið 1992 og var hann 

lögfestur hér á landi 20. febrúar 1993. Með lögfestingu sáttmálans hefur hann sömu lagalegu 

stöðu eins og önnur lög hér á landi (Þórhildur Líndal, 2011). 

Með innleiðingu samningsins hér á landi skuldbatt Ísland sig til að framfylgja ákvæðum um 

vernd barna. Þar var verið að leggja áherslu á aukin réttindi og bættri stöðu barna í heiminum 

(Hrefna Friðriksdóttir, 2009). Með samningnum ber foreldrum að tryggja að börn verði ekki 

fyrir ofbeldi, vanrækslu og misnotkun (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns 

nr. 19/2013). Ef foreldrum tekst ekki að vernda börn sín gegn fyrrnefndum atriðum ber 

opinberum stofnunum eins og barnaverndarnefndum og dómstólum að grípa til aðgerða 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í 2. lið 12. gr. laga nr. 19/2013 segir:  

Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir 

dómi eða stjórnvaldi sem barnið varðar, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu talsmanns 

eða viðeigandi stofnunar, á þann hátt sem samræmist reglum í lögum um málsmeðferð“ 

(Lög nr. 19/2013 um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins). 

Í samningum kemur jafnframt fram að ekki eigi einungis að miða við aldur og þroska barns 

heldur skal meta hvert tilfelli fyrir sig (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013). Eftir að barnasáttmálinn var lögfestur hefur þátttaka barna í eigin 

málum hjá barnaverndarnefndum aukist (Hrefna Friðriksdóttir og Hafdís Gísladóttir, 2015). 

Það að barn fái að vera þátttakandi í máli stuðlar að valdeflingu og lýðræðisvitund, það telst 

því mikill ávinningur fyrir barn að fá að vera þátttakandi í eigin máli (Guðrún Jónsdóttir, 2010). 



17 

2.4 Sjónarmið barna 

Ellen Key spáði fyrir um það árið 1909 að tuttugasta öldin yrði kölluð öld barna, þá spáði hún 

því að það yrði tíminn þar sem hagur barna yrði í forgangi og að miklar úrbætur yrðu gerðar 

sem væru börnum til bóta. (Montgomery, 2009). 

Með tilkomu bernskufræða varð breyting á viðhorfi til barna, áður fyrr var talið að  

fullorðins skeiðið væri mikilvægara en barnæskan og horft var á börn sem verðandi fullorðna. 

Með tilkomu bernskufræða var meiri áhersla sett á velferð barna svo að þeim myndi vegna 

betur þegar þau kæmust á fullorðinsár (Qvortrup, 2009). Þróun þessara fræða varð til þess að 

litið var á barnæsku sem sjálfstætt æviskeið. Í upphafi var þróunin hæg, rannsóknir miðuðu að 

skólakerfinu og fjölskyldunni, fræðimenn sem voru við rannsóknir leituðu frekar til fullorðinna 

til að fá svör við spurningum sínum í stað þess að leita til barnanna (Bluebond‐Langner og 

Korbin, 2007; Qvortrup, 1994). 

Í bernskufræðum er fjallað um áhrifamátt og vald hjá börnum, í fræðunum er einnig fjallað 

um að það sé ekki eingöngu þroski barns sem segir til um hæfni og sjálfstæði. Þá benda 

rannsóknir á að ef börn fá tækifæri á þátttöku er viðurkennt að börn geti haft áhrif á eigið 

umhverfi og vilja til að móta eigið sjálf (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef þriðja persóna kemur fram fyrri hönd barnsins séu meiri 

líkur á að skilaboðin sem börn hafa fram að færa komist ekki til skila án þess að breytast. Þau 

verði þar af leiðandi ekki nægjanlega skýr (Bruce, 2014). Í rannsókn Anni. G. Haugen (2011) 

kom fram að börn séu ekki oft höfð með í áætlunargerð um meðferð máls. Þá hafa aðrar 

rannsóknir sýnt fram á að flestar þær stuðningsaðgerðir sem barnaverndarnefnd veitir séu 

ætlaðar foreldrum og lítið fer fyrir sýnileika barns. Sjaldan séu yngri börn spurð um hvert álit 

þeirra sé þegar kemur að málum er þau varði (Anni G. Haugen, 2004; Guðrún Jónsdóttir, 2010). 

Í þessum kafla var farið yfir fræðilegan bakgrunn, skoðað var hvað felst í forsjá, sjónarmiði 

barna og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Í næsta kafla verður fjallað um 

áhættu- og verndandi þætti innan fjölskyldna og hvernig þeir áhrifaþættir birtast í tölfræði 

barnaverndarmála. 



18 

  



19 

3 Fjölskyldan: áhættu og verndandi þættir 

Samsetning fjölskyldna getur verið breytileg. Í þessum kafla verður farið yfir tölfræði frá 

Hagstofu Íslands um hvernig samsetning fjölskyldna var á árunum 2016 – 2020. Þá verður 

jafnframt farið yfir fjölskyldu samsetningu á þeim málum sem tilkynnt voru til 

barnaverndarnefndar yfir sama tímabil. Að lokum verður fjallað um þætti í lífi fjölskyldna sem 

skapað geta áhættu og aðra sem eru verndandi í lífi barna. 

3.1 Skilgreining kjarnafjölskyldu 

Kjarnafjölskylda er skilgreind hjá Hagstofunni sem foreldar með barn sem er 17 ára eða yngra. 

Um leið og barnið er orðið 18 ára eða eldra telst það ekki með inn í höfðatölu fjölskyldunnar. 

Sama á við ef einstæðir foreldrar eru með börn þá teljast þau bara til fjölskyldunnar á meðan 

þau eru yngri en 18 ára. Eftir að ungmenni hefur náð 18 ára aldri þá telst það sem eigin 

fjölskylda. Hefur þessi skilgreining verið í þessari mynd frá árinu 1999 en þar á undan hættu 

börn 15 ára og eldri að teljast til kjarnafjölskyldunnar. 

 

 

 
Mynd 1: Kjarnafjölskyldur samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands 
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Á Mynd 1 má sjá skiptingu á fjölskyldum með tölum frá Hagstofu Íslands (Hagstofan, e.d.). 

Þar kemur fram að margfalt algengara er að kona sé ein með barn heldur en að karl sé einn 

með barn ef frá er talið árið 2020. Lang algengast er þó að báðir foreldrar séu í hjónabandi eða 

sambúð með barn. 

Í rannsókn frá árinu 2015 kom í ljós að börn einstæðra foreldra væru í meiri áhættu fyrir 

því að verða fyrir ofbeldi og vanrækslu ef borið er saman við börn þar sem foreldrar eru í 

sambúð eða hjónabandi (Afifi, Taillieu, Cheung, Katz, Tonmyr og Sareen, 2015). 

3.2 Tilkynningar til barnaverndarnefndar eftir fjölskyldumynstri 

Ef skoðað er hvernig skipting tilkynninga er til barnaverndarnefndar eftir fjölskyldumynstri sést 

að álíka margar tilkynningar berast vegna hjóna/sambúðarfólks og einstæðra mæðra eða í 

kringum 2000 á ári hverju. Tilkynningar þar sem faðir fer með forsjá eru rúmlega 230 árin 2016 

og 2018 en í kringum 500 tilkynningar árin 2017 og 2019. Þær tilkynningar sem berast þegar 

barn er til skiptis hjá móður og föður er á bilinu 230 til 262 á þessum fjórum árum. Á Mynd 2 

má sjá hvernig skiptingin er á árunum 2016 – 2019 en ekki var búið að birta tölur fyrir árið 

2020 þegar þessi rannsókn var gerð (Barnaverndarstofa, 2020-a). 

 

Mynd 2: Tilkynningar til barnaverndarnefnda eftir fjölskyldumynstri 

3.3 Vímuefnaneysla í fjölskyldum 

Í rannsókn frá árinu 2020 kom í ljós að algengara er að fjölskyldumeðlimir upplifi frekar 

þunglyndi, streitu og kvíða ef einhver í fjölskyldunni glímir við vímuefnavanda ef miðað er við 
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þær fjölskyldur þar sem ekki er glímt við þennan vanda. Þá kemur einnig fram að ef einhver 

innan fjölskyldunnar glímir við vímuefnavanda hefur það neikvæð áhrif á fjölskylduna, má sjá 

það í skertum samskiptum og minni tengingum innan fjölskyldunnar. Þá var einnig talað um 

að aðlögunarhæfni hjá fjölskyldunni var minni samanborið við þær fjölskyldur þar sem 

vímuefnafíkn var ekki til staðar. Þessar niðurstöður sýna að neysla vímuefna hefur neikvæð 

áhrif á fjölskylduna í heild (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2020). 

Börn eru í meiri áhættu á að verða fyrir vanrækslu af hendi foreldra sem glíma við 

vímuefnavanda (Solis, Shadur, Burns og Hussong, 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef 

börn alast upp við vanrækslu vegna vímuefnaneyslu er meiri áhætta á að þau börn sýni af sér 

ofbeldishegðun. Þá er einnig meiri hætta á að þau glími við andleg veikindi, sjálfsvígshugsanir 

og fari sjálf að misnota vímuefni (Fallon, Trocme, MacLaurin, Sinha ogBlack, 2011; Nikulina, 

Widom og Brzustowicz, 2012). Einnig kemur fram í rannsókn frá árinu 2015 að börn á aldrinum 

eins til fjögurra ára sem búa hjá foreldrum í virkri vímuefnaneyslu eigi erfiðara með sjálfstjórn 

og þá er einnig hættara við að þau verði árásagjarnari í samanburði við önnur börn sem búa 

með foreldrum sem eru ekki í neyslu (Park og Scheoo, 2015). 

3.4 Seinfærir foreldrar 

Hægt er að nota skilgreininguna greindarskerðing um seinfæra foreldra. Greindarskerðing er 

tilkomin vegna þróun heilans eða vegna veikinda sem einstaklingur glímir við á fyrstu árum 

ævi sinnar og varir hún ævilangt. Hægt er að skipta greindarskerðingu í þrjá mismunandi 

undirflokka, væg, miðlungs eða mikil (Cleaver, Unell og Aldgate, 2011). Ef foreldrar eru greindir 

seinfærir eru þeir í langflestum tilfellum með væga greindarskerðingu (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). 

Ef foreldrar eru seinfærir eða greindir með þroskaskerðingu er það einn af áhættuþáttum 

fyrir vanrækslu í uppeldi barna (McConell, Feldman, Aunos og Prasad, 2011). Rannsóknir sýna 

að greindarvísitala hjá foreldrum hefur ekki beina tengingu við hæfni þeirra til að ala upp barn. 

Margar rannsóknir hafa engu að síður bent á að þroska skerðing foreldra ýti undir vissa 

áhættuþætti í félagslegu umhverfi sem getur haft það í för með sér að það dragi úr hæfni 

þeirra í foreldrahlutverkinu (Aunos, Goupil og Feldman, 2003).  

Seinfærir foreldrar eiga erfiðara með að uppfylla þau viðmið sem barnaverndarnefnd 

hefur vegna fötlunar sinnar. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að ef notast er við heildarsýn og 

tekið er tillit til allra þátta í lífi foreldra sem eru seinfærir eiga börn þeirra ekki erfiðara með að 
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fóta sig í lífinu borið saman við börn sem eiga ekki seinfæra forelda. Aðrar rannsóknir hafa 

bent á að þau börn sem eiga seinfæra foreldra muni eiga erfiðara með að ná að lifa eðlilegu 

lífi. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að börn foreldra með þroska skerðingu eru líklegri til 

þess að verða fyrir útskúfun félagslega ásamt því að verða oftar fyrir einelti 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a).  

Börn sem eiga seinfæra foreldra er hættara en öðrum börnum við seinkun í þroska, sér í 

lagi málþroska (Emersons og Brigham, 2014). Með því að veita seinfærum foreldum tækifæri 

á foreldrafærni námskeiði og félagslega aðstoð og stuðning er hægt að draga úr þessari áhættu 

(Wade, Llewellyn og Matthews, 2008).  

Íslensk rannsókn frá árinu 2004 bendir til að misjafnt sé hvernig starfsmenn barnaverndar 

vinni með seinfæra foreldra. Þetta misræmi sé aðalega tilkomið vegna mismunandi þroska 

skerðingar foreldra og þar af leiðandi er mismunandi stuðningsúrræðum beitt. Einnig kom það 

fram í rannsókninni að starfsmenn barnaverndarnefnda horfa til þess að seinfærir foreldrar 

séu með varanlega fötlun og því síður hægt að grípa inn í og aðstoða þá heldur en ef foreldrar 

glíma við vímuefnavanda sem þeir ættu afturkvæmt úr (Anni G. Haugen, 2004). 

3.5 Geðræn vandkvæði foreldra 

Geðsjúkdómar eru stundum kallaðir fjölskyldusjúkdómar því þeir hafa áhrif á alla í fjölskyldu 

þess sem er skilgreindur veikur, sér í lagi hafa veikinda foreldra mikil áhrif á börn og unglinga 

sem eiga veika foreldra. Ef foreldri veikist andlega hefur það, vegna einkenna, áhrif á uppeldi 

barna þeirra en veikindin gera það að verkum að foreldrar eiga erfiðara með að veita börnum 

sínum þá umönnun og þann stuðning sem börn þurfa (Solantaus,  Paavonen, Toikka og 

Punamäki, 2010).   

Foreldrar með geðræn vandkvæði er þekktur áhættuþáttur og getur hann haft bein áhrif 

á líðan barna. Þá er það einnig líklegra að börn sem eiga foreldra sem glíma við andleg veikindi 

þrói með sér geðræn vandkvæði seinna í lífinu ef borið er saman við börn sem eiga ekki 

foreldra með geðræn vandkvæði (Mesman, Nolen, Reichart, Wals og Hillegers, 2013). Áhrif 

veikindanna á fjölskylduna er mismikil, ef foreldrið glímir við langvinn andleg veikindi sem 

krefst jafnvel langrar sjúkrahúsinnlagnar hefur það meiri áhrif á fjölskylduna (Korhonen, 

Pietilä, og Vehviläinen - Julkunen,  2010).   
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem eiga foreldra með geðræn vandkvæði taka á sig 

aukna ábyrgð vegna veikinda foreldris. Þeim er því hætt við að fara ekki á réttan hátt í gegnum 

þroska stigin sem eru barn, unglingur og aðskilnað frá foreldrum. Þá hafa þau ekki sömu 

áhugamál og félagslíf utan fjölskyldunnar eins og jafnaldrar þeirra (Meadus og Johnson, 2000). 

Afleiðingar sem börn geta þurft að glíma við eru mis alvarlegar, þær alvarlegri geta verið 

kvíðaraskanir, slök tilfinningastjórn og niðurrifs hugsanir. Börn sem eiga foreldra með geðræn 

vandamál eru einnig í meiri hættu á að glíma við sjálfsvígshugsanir. Þá hefur það jafnframt 

sýnt sig að börnin eiga í hættu á að þróa andfélagslegan persónuleika, verða félagsfælin og 

jafnvel árásargjörn (Reupert og Maybery, 2007). 

3.6 Verndandi þættir 

Verndandi þættir (e. protective factors) eru þættir í lífi barna sem vernda það og styrkja frá 

áhættuþáttum. Þessir þættir geta minnkað áhrif áhættuþáttanna og afleiðingar þeirra á börnin 

(Mash og Wolfe, 2010). Þættir sem geta talist til verndandi þátta eru til dæmis sterk 

fjölskyldutengsl, hátt sjálfsmat og stuðningur (Moe, Johnson og Wade, 2007). Í rannsókn frá 

árinu 2001 var það talinn mikilvægur þáttur ef barnið átti systkini (Werner og Smith, 2001). 

Hægt er að minnka líkur á áhættuþáttum í æsku með því að beita úrræðum sem snúa að 

fjölskyldunni sjálfri eða jafnvel skólanum (National institute on drug abuse, 2003). Verndandi 

þættir hjá fölskyldu geta verið af mörgum toga, þeir eru ýmist opinberir og má þar nefna 

íþróttastyrki barna og leikskólar. Síðan eru einnig óformlegir verndandi þættir en þar mætti 

nefna góður stuðningur vina og ættingja (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).  

Að lokinni umfjöllun um mismunandi fjölskyldumynstur, áhættuþætti og verndandi þætti 

í lífi barna verður fjallað um barnavernd, ákvæði laga og úrræði í næsta kafla. 
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4 Vernd barna 

í þessum kafla verður fjallað um vernd barna, byggir kaflinn á heimildum laga nr. 80/2002 um 

barnaverndarlög og heimildum frá Barnaverndarstofu. Hún annast stjórnsýslu innan 

lagaramma barnaverndarlaga ásamt því að vera ráðgefandi fyrir starfsfólk 

barnaverndarnefndar. Þá annast hún einnig öll mál sem snúa að fóstri barna 

(Barnaverndarstofa e.d.-b). 

4.1 Tilkynningar til barnaverndanefnda 

Almenningi ber skylda til, samkvæmt 16 gr. laga nr. 80/2002, að tilkynna ef grunur er á að barn 

búi við óviðunandi aðstæður, það verði fyrir ofbeldi eða stofni heilsu og þroska sínum í 

alvarlega hættu. Þá ber almenningi einnig skylda til að tilkynna ef að grunur er á að ófæddu 

barni stafi hætta af slæmu líferni móður, til dæmis með vímuefnaneyslu. Í 17 gr. sömu laga er 

talað um tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum. Er hér verið að ræða um ef 

einstaklingur verður í starfi sínu var við aðstæður eins og segir til í 16 gr. laga er þeim skylt að 

tilkynna til barnaverndarnefndar. Hér er sérstaklega átt við leikskólastjóra, leikskólakennara, 

dagmæður, skólastjóra, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri aðila sem sinna börnum í starfi. Í þessu 

tilfelli gengur tilkynningaskylda framar þagnaskyldu viðkomandi starfstéttar. Í 18 gr. sömu laga 

er fjallað um tilkynningaskyldu lögreglu og skýrslutöku af börnum. Þar kemur fram að ef 

lögregla verður vör við í sínu starfi að barn búi við óviðunandi aðstæður þá skal hún tilkynna 

um það til barnaverndarnefndar. Lögregla skal einnig tilkynna til barnaverndarnefndar ef 

grunur er á að barn hafi framið brot eða ef framið hefur verið brot á barni, sem samkvæmt 

almennum hegningarlögum, varðar tveggja ára eða lengri dóm og gefa barnaverndarnefnd 

kost á að fylgjast með rannsókn málsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Þegar barnaverndarnefnd fær tilkynningu eða berst með öðrum hætti upplýsingar um að 

barni stafi líkamleg, andleg eða ef þroski barns sé í hættu vegna framgangs foreldris eða eigin 

hegðunar. Gildir þá einu um hvort sé að ræða vegna vanrækslu, vanhæfni eða vegna ofbeldis 

hefur barnaverndnefnd sjö daga til að taka ákvörðum um hvort hefja skuli könnun á málinu. 

Ekki er gerður munur á hvort að upplýsingarnar hafi borist með tilkynningu eða á einhvern 

annan hátt, til dæmis með könnun á öðru máli. Þegar barnaverndarnefnd hefur tekið fyrir 

tilkynningu og tekið ákvörðun um hvort hefja skuli mál skal send tilkynning til foreldra þar sem 

þeim er gert grein fyrir að tilkynning hafi borist og hvort að hefja eigi mál. Ef 

barnaverndarnefnd telur hins vegar að könnun málsins og mögulega lögreglurannsókn geti 



26 

verið í hættu eða ef talið er að barnið muni hljóta skaða af má fresta því að láta foreldra vita 

(Barnaverndarstofa, 2020-b). 

4.2 Könnun máls 

Könnun máls þarf að byggja á rökstuddum grun og þegar barnaverndarnefnd hefur tekið 

ákvörðun um að hún skuli fara fram þá telst málið vera barnaverndarmál. Markmið með 

könnun máls er að afla upplýsinga um hagi barnsins og meta hvort að þörf sé á úrræðum 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga. Er þetta gert til að hafa sem bestar upplýsingar um 

aðstæður barnsins og er þá átt við líkamlegt, andlegt, hvernig tengslum við foreldra er háttað, 

hver aðbúnaður er fyrir barnið á heimilinu, hegðun þess og líðan og skólagöngu 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þá þarf einnig að afla upplýsinga um foreldra, skoða þarf 

hvernig þeim gengur við að mæta þörfum barnsins. Þegar hafin er könnun á máli er mikil 

áhersla lögð á að málið sé kannað af nærgætni og má hún ekki vera umfangsmeiri en þörf 

krefur. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að koma fram við alla aðila máls af virðingu og hafa 

í huga að könnunin snýr að barninu sjálfu og þeim aðstæðum sem það elst upp í. Þá þarf einnig 

að hafa að leiðarljósi að hagsmunir hjá öllum aðilum máls falla ekki alltaf saman 

(Barnaverndarstofa, 2020). 

Markmið með könnun máls er: 

1. Að meta hvort að barninu stafi einhver hætta. 

2. Að safna saman staðreyndum um þann aðila sem grunur hefur fallið á. 

3. Að taka ákvörðun um hvort að ástæða sé til að hafa áhyggjur af barninu. 

4. Að finna þá verndandi þætti sem eru hjá barninu, hjá fjölskyldunni og í umhverfi 

þeirra. 

5. Að finna úrræði og/eða stuðning sem hentar barninu og eftir atvikum öðrum aðilum 

málsins. (Barnaverndarstofa, 2020-b). 

Algengast er að þegar hafin er könnun að talað sé við foreldra og þeir boðaðir í viðtal, það 

fer eftir þroska og aldri barns ásamt ástæðu tilkynningar hvort að barnið sé boðað í þetta viðtal 

með foreldrum. Í viðtalinu er lögð áhersla á að mynda ákveðið traust og skilning, er það 

undirstaða þeirra samvinnu sem nauðsynleg er til að hægt sé í sameiningu að vinna að 
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ásættanlegri lausn fyrir barnið. Í mörgum tilfellum hefur barnaverndarnefnd könnun máls þar 

sem einnig er grunur um að refsivert brot gæti hafa átt sér stað. Það er því barnaverndarnefnd 

sem óska þarf eftir lögreglurannsókn á broti gegn barni. Barnaverndarnefnd skal leitast við að 

fá samþykki hjá forsjáraðila og samþykki barns sbr. 4mgr. 25.gr. bvl., ef aldur þess og þroski 

leyfa. Ef hins vegar samþykki forsjáraðila fæst ekki en grunur leikur á að heilsu, lífi eða velferð 

barns eða annarra sé í verulegri hættu getur barnaverndarnefnd óskað eftir lögreglurannsókn 

(Barnaverndarstofa, 2020-b).  

„Könnun barnaverndarmáls skal ekki vera umfangsmeiri en nauðsyn krefur og henni skal 

hraða svo sem kostur er. Ákvörðun um beitingu viðeigandi úrræða skal að jafnaði liggja fyrir 

innan þriggja mánaða og eigi síður en fjórum mánuðum eftir að ákvörðun var tekin um að 

hefja könnun“ sbr. 2.mgr. 41.gr. bvl. (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þegar könnun máls er 

lokið ber starfsmanni barnaverndarnefndar að taka sama skýrslu um málið. Áhersla er lögð á 

að komast að niðurstöðu í hverju máli og verður ávallt að liggja fyrir greinagerð um niðurstöðu 

könnunar áður en farið er í að beita úrræðum sem getið er um í barnaverndarlögum. Ef könnun 

leiddi í ljós að aðstæður hjá barninu eru vel viðunandi er foreldrum tilkynnt um að málinu verði 

lokað. Ef á hinn bóginn niðurstaða leiðir í ljós að þörf sé á einhverjum inngripum, svo sem 

stuðningi við barn eða eftir atvikum við fjölskylduna alla þarf að gera skriflega áætlun um 

hvernig sú aðstoð/stuðningur muni fara fram (Barnaverndarstofa, 2020-b).   

4.3 Úrræði barnaverndarnefndar 

Ef barnaverndarnefnd hefur könnun máls skal hún gera grein fyrir niðurstöðum með 

greinargerð þar sem fram koma niðurstöður könnunar og hvaða úrbótum er þörf á og setja 

fram tillögur um úrræði samkvæmt 1.mgr 23. gr. laga nr. 80/2002.  Barnaverndarnefnd skal þá 

gera skriflega áætlum í samvinnu við foreldra barns ef barn hefur náð 15 ára aldri. Ef um yngri 

börn er að ræða verður að taka mið af aldri þeirra og þroska þegar samráð er gert. Slíka áætlun 

er hægt að endurskoða þegar þörf er á en annars er hún gerð til ákveðins tíma sbr. 2 mgr. 23. 

gr. bvl. Ef foreldrar eða barn eru ekki tilbúin til að vinna að gerð áætlunar með 

barnaverndarnefnd hefur nefndin rétt til að gera einhliða áætlun um hver framvindan er í máli 

barnsins og hvaða úrræði skuli beitt sbr. 4 mg. 23. gr. bvl. Barnaverndarnefnd ber ábyrgð á að 

kynna áætlunina fyrir foreldrum og barni (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Úrræðum barnaverndarnefndar er hægt í grófum dráttum að skipta í tvo flokka,  sem síðan 

má flokka í undirflokka:  
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1. Úrræði innan heimilis: 

a. Úrræði með samþykkis foreldra, í því felst að veita barni þá stuðning eða meðferð 

sem á þarf að halda. Þá skal barnaverndarnefnd leiðbeina foreldrum um uppeldi og 

aðbúnað. Einnig skal stofnunin sjá um að útvega tilsjónarmann, stuðningsfjölskyldu 

eða persónulegan ráðgjafa, hvort sem hann er ætlaður barni eða fjölskyldunni í 

heild. Jafnframt er það verkefni barnaverndarnefndar að koma á samvinnu milli 

fjölskyldunnar og viðeigandi stofnanna ef þörf er á (24. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002).   

b. Úrræði án samþykkis foreldra eru notuð ef að önnur úrræði hafa ekki skilað 

nægjanlega miklum árangri eða eru ófullnægjandi. Í þeim tilfellum getur 

barnaverndarnefnd með úrskurði haft eftirlit með heimili eða gefið úr fyrirmæli um 

hvernig aðbúnaður barnsins skal vera. Það getur verið um meðferð, dagvistun, 

skólamál eða læknisþjónustu svo fátt eitt sé nefnt (1.mgr. 26. gr. barnaverndarlaga 

nr. 80/2002).   

2. Úrræði utan heimilis:    

a. Með samþykki foreldra og barns, má meðal annars nefna að barnaverndarnefnd 

getur tekið við forsjá og/eða umsjá barns og vistað utan heimilis, á stofnun eða 

komið barninu í fóstur (25. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002). 

b. Án samþykkis foreldra getur meðal annars verið hægt að úrskurða um vistun barns 

utan heimilis eða að barn skuli vera kyrrt á þeim stað sem það dvelst á í allt að tvo 

mánuði. Undir þessu ákvæði er barnaverndarnefnd einnig gefið leyfi, ef fyrir hendi 

sé úrskurður frá dómara, að vista barn á stofnun til að tryggja öryggi barns eða veita 

barni viðunandi þjónustu (27. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002). 

Hafa ber í huga að upptalning á fyrrgreindum úrræðum er einungis brot af þeim úrræðum og 

þeim stuðningi sem unnt er að grípa til. Barnavernd skal ávallt íhuga hvort að annar stuðningur 

eða úrræði myndu henta barninu betur, ef það er ekki til stuðningur sem talinn er að henti 

barninu skal nefndin leitast við að búa til úrræði sem hentar. Þá þarf einnig að hafa í huga að 

vandinn sem bæði barn og fjölskyldan glímir við geta verið mjög flókin og í mörgum tilfellum 
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þarf að beita fleiru en einu úrræði til að ná tilætluðum árangri. Því er mikilvægt í áætlun um 

meðferð máls séu markmið áætlunar skiljanleg og mælanleg fyrir alla þá sem koma að málinu 

(Barnaverndarstofa, 2020-b). 

Þó að barnaverndarnefnd hafi heimild til að beita fyrrgreindum úrræðum er mikilvægt að 

meðalhófi sé beitt í samræmi við meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga sem er svo hljóðandi: 

Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er 

stefnt, verður ekki náð með öðru vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangara 

í sakirnar en nauðsyn ber til (Stjórnsýslulög nr. 37/ 1993). 

Með þessari reglu er verið að segja að ekki megi beita íþyngjandi úrræðum nema útséð er 

um að vægari úrræði gagnist ekki. 

4.4 Forsjársvipting 

Barnaverndarnefnd getur krafist fyrir dómi að annað foreldri eða báðir verði sviptir forsjá 

(Barnaverndarstofa, 2020-b). Í 29. gr. barnaverndarlaga eru taldar upp fjórar ástæður þess að 

barnaverndarnefnd geti krafist þess að foreldrar missi forsjá og eru þær: 

a. Að daglegri umönnun, uppeldi eða samskiptum á milli foreldra og barns sé verulega 

ábótavant ef horft er til aldurs og þroska barns. 

b. Að barn sem er fatlað eða með sjúkdóm sé ekki tryggt að njóta viðeigandi kennslu, 

þjálfunar eða meðferðar. 

c. Ef barni er misþyrmt líkamlega eða þurfi að búa við líkamlegt eða andlegt ofbeldi og 

áreiti sem og niðurlægingu á eigin heimili. 

d. Teljist ástand foreldra til þess fallið að heilsu barnsins sé í hættu hvort sem um ræðir, 

andleg- og eða líkamleg heilsa eða þroski þess. Ef foreldrar eru vanhæf til að fara 

með forsjá vegna vímuefnaneyslu, greindarskorts, geðrænna truflana eða að ef 

foreldrar séu líklegir til að valda barni sínu alvarlegum skaða. 

Kröfu um forsjársviptingu skal einungis fara fram á ef ekki er hægt að notast við vægari 

úrræði eða þá að slík úrræði hafa ekki skilað tilætluðum árangri. Ef að barnaverndarnefnd telur 

að þau úrræði sem í boði eru muni ekki gagnast konu sem er barnshafandi í neyslu getur hún 

gert kröfu um forsjársviptingu við fæðingu barns (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  
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Áður en farið er fram á forsjársviptingu skal barnaverndarnefnd vera búin að gera 

nákvæma könnun á aðstæðum hjá barninu sjálfu og hvernig aðstæður eru á heimili þess. Þá 

skal jafnframt vera búið að kanna hvort að foreldrar búa yfir þeirri foreldrahæfni sem hverju 

barni er nauðsynlegt og snýr að umönnun og aðbúnaði barns. Markmið forsjársviptingar er að 

tryggja að barnið geti alist upp við öruggar uppeldisaðstæður sem eru betri en þær sem barnið 

bjó við hjá foreldrum sínum. Þá er einnig verið að leitast við að barnið fái að upplifa þann 

stöðugleika sem hverju barni er hollt til að geta vaxið og dafnað (Barnaverndarstofa, 2020-b). 

Í 9 gr. barnasáttmálans er fjallað um aðskilnað barns frá foreldrum, segir þar að ekki skuli skilja 

að foreldra og barn nema brýna nauðsyn beri til vegna öryggis og líðan barna. Þá eigi börn rétt 

á að vera í góðu sambandi við báða foreldra ef þeir búa ekki undir sama þaki nema slíkt sé talið 

skaðlegt fyrir barnið (barnasáttmáli, e.d.). Aðildarríkjum ber að gæta að hagsmunum barnsins 

ef það er tekið frá foreldrum sínum. Ekki skuli beita 9. gr. gegn vilja barnsins nema brýn 

nauðsyn þykir til og að barninu stafi hætta af samskiptum við foreldra. Þá segir jafnframt í 20. 

gr. fyrrnefndra laga að ef barnið er ekki í samskiptum við foreldra ber ríkisvaldi að sjá til að 

barn fái aðstoð og vernd eins og þurfa þykir og sé það á höndum ríkisins að tryggja að barnið 

búi við viðeigandi aðstæður og örugga vistun utan heimilis (Hrefna Friðriksdóttir, 2009; Lög 

um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns nr. 19/2013).    

Í norskri grein sem skrifuð var af Juhasz (2020) var fjallað um börn sem tekin voru beint af 

sjúkrahúsi við fæðingu í Noregi árið 2016 og foreldrar sviptir forsjá. Í þessari rannsókn var 

úrtakið einungis þeir foreldrar sem ekki höfðu misst forræði yfir barni áður, var það gert til að 

útiloka fyrrum foreldrahæfni og samanstóð úrtakið af 19 málum. Í öllum málum, að einu 

undanskildu, var talið að foreldrar hefðu ekki þá burði til að breyta lífsmynstri sínu og talið var 

að þau myndu ekki ná því í nánustu framtíð og því svipt forsjá barnanna. Ástæður sviptinganna 

voru misjafnar og voru allt frá geðrænum veikindum, vímuefnafíknar og að foreldrarnir hefðu 

sjálfir átt erfitt uppdráttar og væru ekki búin að ná að vinna úr þeirri reynslu sem þeir lentu í 

sem börn. Einnig voru mál þar sem foreldrar voru seinfærir. Í 16 skipti var barnið sett í 

langtímafóstur. Í þremur tilfellum var álitið að ekki væri um varanlegt fóstur að ræða heldur 

að það myndi taka foreldra langan tíma til að vinna í breytingum og koma þeim á þann stað að 

þau gætu séð um barn. Flestir þessara foreldra sem misstu forræði yfir börnum sínum höfðu 

notið þjónustu heilbrigðiskerfisins eða félagsþjónustunnar til margra ára. 
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Í Noregi er ferlið við forræðissviptingar nýfæddra barna frábrugðið kerfinu sem þekkist 

hér á landi, þar er sérstök nefnd, ein í hverju fylki eða 11 í landinu öllu sem sjá um 

forræðissviptingar á nýburum. Í nefndinni sitja þrír aðilar; lögfræðingur, 

heilbrigðisstarfsmaður sem oftast er sálfræðingur og að lokum einn almennur borgari. Þessi 

nefnd þarf ekki samþykki dómstóla til að forræðissvipta foreldra en ef að börn fara heim af 

fæðingardeildinni þá þarf málið að fara fyrir dóm (Juhasz, 2020). 

Krutzinna og Skivenes (2021) gerðu rannsókn á forsjársviptingum í þremur löndum, 

Englandi, Noregi og Þýskalandi sem byggði á birtum dómsgögnum. Heildar þýðið var 117 mál, 

27 frá Þýskalandi, 76 frá Noregi og 14 frá Englandi. Voru gögnin sem notast var við frá 

Þýskalandi og Englandi fyrir árin 2015 – 2017 en gögnin frá Noregi voru fyrir árið 2016. 

Heildarfjöldi barna var 119 og faðerni ekki þekkt í 26 málum. Meirihluti mæðranna áttu við 

geðræn vandkvæði að stríða, þriðjungur þeirra glímdi við fíkniefnavanda og þriðjungur átti við 

námsörðugleika. Af þessum málum sem voru rannsökuð voru norsku málin með mestu 

bakgrunnsupplýsingarnar um fjölskylduna. 

Mikill munur var á málafjölda á milli landanna þriggja, öll eru þau þó með þjónustumiðað 

kerfi sem byggir á því að veita fjölskyldum stuðning. Í þjónustumiðuðu kerfi er markmiðið að 

stuðla að heilbrigðri barnæsku og virku fjölskyldulífi og koma þannig í veg fyrir alvarlega 

áhættu og mikil inngrip. Greinahöfundar segja hins vegar að kerfið í Englandi sé þekkt fyrir 

áhættumiðaða nálgun. Kerfið þar sé illa fjármagnað og undir mannað og það nái einungis að 

grípa inn þegar alvarleg hætta steðjar að börnum. Þegar dómsgögnin voru skoðuð kom í ljós 

að Noregur er með mestu barnamiðuðu nálgunina í sínum málum. Þar var foreldrahæfni lýst 

sem leið til að meta mismunandi áhættuþætti hjá móður og hvernig hún gæti litið eftir barni 

með sérstakri áherslu á áhættuaukandi þáttum (Krutzinna og Skivenes, 2021). Í Hollenskri 

rannsókn frá árinu 2018 var rannsakað hvernig einstaklingar sem vinna við barnavernd sem og 

nemar myndu greina barnaníð.  Voru þátttakendur beðnir um að greina handrit þar sem fram 

kom meint barnaníð og meta hvort að grípa þyrfti til einhverra úrræða. Í ljós kom að 

málsþættir, ákvörðunarþættir, skipulagsþættir og ytri þættir geta sameinast og haft þannig 

áhrif á ákvarðanatöku á mismunandi vegu. Því meiri hættu sem barnið var í þeim mun meiri 

líkur voru á að mælt væri með því að fjarlægja barnið af heimilinu (Bartelink, Knorth, López, 

Koopmans, Berge, Witteman, og van Yperen, 2018). 
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Næstum allir þátttakendur rannsóknarinnar rökstuddu af hverju þeir vildu setja barnið í 

fóstur eða af hverju það ætti að vera áfram hjá foreldrum. Þá kom jafnframt fram að í 19 

prósent tilfella hafi viðkomandi vantað betri gögn til að geta tekið afstöðu til málsins. Í 

rökstuðningi var sjaldan nefnd samvinna við barnið sjálft eða hver réttindi og óskir foreldra 

væru. Þeir sem vildu að barnið væri áfram í umsjá foreldra töluðu sjaldnar um þroska barnsins 

heldur en þeir sem vildu að barnið færi annað í fóstur. Þeir einstaklingar sem vísuðu til ofbeldis, 

þroska barna og væntingar með vistun utan heimilis og samstarf við foreldra voru líklegri til 

þess að setja barn í fóstur. Í greininni er jafnframt greint frá því að rökstuðningur nema og 

þeirra sem voru starfandi við barnavernd var mjög áþekkur (Bartelink, Knorth, López, 

Koopmans, Berge, Witteman, og van Yperen, 2018). 

4.5 Forsjárhæfnismat 

Forsjárhæfnismat er formlegt mat á hæfni sem gert er í tvennum tilgangi, til að meta hvort 

foreldar þurfi á ákveðnum stuðningi að halda eða til athugunar ef um er að ræða vanrækslu 

eða ofbeldi hjá barni. Ef farið er fram á forsjárhæfnismat til að dómstólar eigi auðveldara með 

að ná niðurstöðu í dómsmálum er oftast verið að greina forsjáraðila og meta hvort þeir séu 

hæfir til að veita barninu forsjá. Ef tilgangurinn með mati sé hins vegar að meta hvaða 

stuðningur sé æskilegur er megináherslan á stöðu foreldra og getu þeirra til að aðlagast nýrri 

færni (Tymchuk, 1998). 

Stevenson (2019) skrifaði grein sem fjallar um forsjárhæfnismat og áhættumat á mæðrum 

sem eru með króníska sögu um áföll og ofbeldi. Greinin fjallar um hversu flókið kerfið getur 

verið hjá félagsráðgjöfum þegar þeir vinna með foreldrum þegar mál fara fyrir dóm. Þegar 

foreldrar eru með eigin sögu um ofbeldi og áföll og þrátt fyrir meðvitaðar fyriráætlanir sínar 

um að búa börnum sínum gott heimili getur saga þeirra ýtt undir  vangetu til að veita börnum 

fullnægjandi uppeldi. Þegar slík mál eru til meðferðar hjá félagsráðgjöfum eru þau oft erfið í 

vinnslu vegna ágangs frá foreldrum á meðan á málaferli stendur. Getur það leitt til þess að 

félagsráðgjafar verða hvatvísari (e. impulsive) og taka verri ákvarðanir en ella. Í greininni 

kemur fram að til að draga úr þessum hindrunum verður að vera ákveðinn stuðningur fyrir 

félagsráðgjafa á meðan á dómsferlinu stendur. 

Í greininni er einnig fjallað um að félagsráðgjafar sem vilja vinna árangursríka vinnu verði 

að skoða bæði ytri og innri þætti hjá einstaklingum til að geta gert greinargott mat á 

viðkomandi. Þessi vinna getur valdið árekstrum í vinnu þar sem þarf að vinna með andleg 
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veikindi einstaklinga og hafa umönnunarþarfir barnanna að leiðarljósi á sama tíma. Með því 

að nota sálgreiningu fær félagsráðgjafi ákveðin verkfæri í hendurnar og getur þannig aðstoðað 

foreldra sem fram að þessu hafa búið við óskipulagt heimilishald að búa barni sínu betra 

heimili (Stevenson, 2019). 

4.6 Forsjárhæfni 

Í grein Moran og Weinstock (2011) er fjallað um foreldrahæfnisþjálfun og þann víðtæka 

stuðning sem getur verið allt frá kjarnauppeldi og heilbrigðu umhverfi fyrir börn að alast upp 

í. Greinin samþættir þá reynslu sem styður foreldra í færniskipulagi sem viðkemur 

barnauppeldi, kennslu, sálrænum þáttum barnsins og sambúð. Gögnin sem notast var við voru 

fengin úr sjö gagnasöfnum sem stuðst er við vegna mats á foreldrahæfni fyrir dómstólum. Í 

greininni kemur einnig fram að til að meta foreldrahæfni beita matsmenn mörgum aðferðum. 

Þættir eins og líkamlegt og andlegt heilsufar eru einnig skoðaðir, uppeldissaga og hvernig 

sambandi milli foreldris og barns sé háttað. Við gerð foreldrahæfnismats er greining á 

uppeldisgögnum höfð að leiðarljósi ásamt kenningum og rannsóknum á uppeldi. Engu að síður 

er ekki til ákveðið líkan sem skilgreinir þá þætti sem á að greina hjá foreldrum þegar þau fara 

í forsjárhæfnismat sem metur hvort að þau séu hæf til að sinna því stóra og viðamikla verkefni 

sem barnauppeldi er. Matið er því að einhverju leyti sett fram sem huglægt mat rannsakanda. 

Vegna þess að forsjárhæfnismat er ekki staðlað og að einhverju leyti huglægt hefur það verið 

gagnrýnt fyrir dómstólum og þá sérstaklega að skortur sé á vísindalegum sönnunum. 

4.7 Fóstur 

Barnaverndarnefnd er skyldug til að vista barn í fóstri í samræmi við XII kafla barnaverndarlaga 

ef könnun máls leiðir í ljós að fósturráðstöfun er nauðsynleg og ef einhver af neðan töldum 

ástæðum á við: 

1.  Ef foreldar afsala sér forsjá eða umsjá og samþykkja að barnið fari í fóstur. 

2. Ef dómari hefur kveðið upp úrskurð um heimild til að fóstra barn utan heimilis þó 

foreldar eða barn sé því andvígt. 

3. Ef foreldrar hafa verið sviptir forsjá fyrir dómi. 

4. Ef barn er forsjárlaust vegna andláts foreldra eða forsjáraðila. 
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5. Ef um er að ræða barn sem hefur komið hingað til lands án forsjáraðila og fær hér 

hæli eða dvalarleyfi. 

Þegar barn er sett í fóstur skal alltaf setja fram tímabil fósturs, þá skal samningur um 

tímabundið ekki vera lengri en til eins árs í senn. Þá er ekki leyfilegt, nema í einstaka 

undantekningartilfellum, að endurnýja samning um tímabundið fóstur oftar en einu sinni. Ef 

að foreldrar hafa verið sviptir eða afsalað sér forsjá eða samþykkt fóstur er heimild til að gera 

fóstursamning þar til barnið er orðið lögráða (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Ef barn fer í 

tímabundið fóstur er það oft undanfari forsjársviptingar þó svo að það sé ekki algilt. Með því 

að vista barn í tímabundið fóstur er verið að raska stöðugleika barnsins og ber því að kanna 

sem fyrst hvort að hægt sé að leyfa barni að snúa aftur á heimilið (Barnaverndarstofa, 2020-

b). 

4.8 Talsmaður barna 

Mikilvægt er að börn njóti öryggis þegar mál, sem þau eru hluti af, eru til meðferðar enda geta 

slík mál tekið langan tíma. Í þeim tilfellum sem hagsmunir foreldra og barna fara ekki saman 

getur því verið nauðsynlegt að skipa barni talsmann til að tryggja að sjónarmið þess komist á 

framfæri (Hrefna Friðriksdóttir og Hafdís Gísladóttir, 2015). Í barnasáttmálanum segir að 

börnum skuli veitt tækifæri til að tjá sig fyrir dómi eða stjórnvaldi, sama hvort að barnið tjái 

sig beint eða fyrir tilstilli talsmanns (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns 

nr. 19/2013).  

Hlutverk talsmanns er að ræða við barnið og sjá til þess að sjónarmiðum þess sé komið á 

framfæri. Talsmaður hefur ekki ótakmarkaðan aðgang að gögnum málsins en þó er það á hendi 

barnaverndarnefndar að meta hvaða gögn hann hafi aðgang að til að geta innt hlutverk sitt vel 

af hendi. Í 15. gr. reglugerðar nr. 56/2004 um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd segir að 

þegar barnaverndarnefnd hefur tekið ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls skuli hún 

taka afstöðu um hvort að þurfi að skipa barninu talsmann. Í 29. gr. sömu reglugerðar segir að 

jafnaði skuli skipa barni talsmann ef vista eigi barn utan heimilis og til að tryggja upplýsingarétt 

og aðgang að gögnum máls nema ef barnið njóti aðstoðar frá lögmanni. Barnaverndarnefnd 

skal velja talsmann sem er hæfur til að þjóna hagsmunum barnsins og skal leitast við að hann 

hafi sérþekkingu í málefnum barna og hafi skilning á þeim málefnum sem barnaverndarnefndir 

taki fyrir (reglugerð nr. 56/2004 um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd).   
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Í niðurstöðum rannsóknar frá árinu 2015 kemur fram að skipun talsmans í málum 

barnaverndarnefndar er ábótavant. Í rannsókninni voru skoðuð 170 mál en í þeim málum var 

ekki hægt að sjá hvort grundvallarákvörðun lægi að baki skipunar á talsmanni. Af þessum 170 

málum var aðeins eitt tilvik þar sem barni var skipaður talsmaður strax við upphaf könnunar. 

Þegar skoðað var vistun utan heimilis kom í ljós að börnum var skipaður talsmaður í innan við 

43% tilfella (Hrefna Friðriksdóttir og Hafdís Gísladóttir, 2015).   

Í kaflanum var farið yfir mismunandi þætti í vernd barna, þá var greint frá hvernig könnun 

máls er háttað, úrræðum innan barnaverndarnefnda og forsjá. Í næsta kafla verður fjallað um 

kenningar sem tengjast efni ritgerðarinnar. 
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5 Kenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu kenningar sem tengjast viðfangsefninu. Höfundur valdi 

að fjalla um vistfræðikenningu Bronfenbrenner en í þeirri kenningu skoðar hann hvaða 

félagslegu þættir hafa áhrif á þroska einstaklings. Þá verður einnig tekin fyrir Vistfræðilíkan 

Belskys, hann skipti því upp í fjögur svið og fjallar hvert svið bæði um verndandi þætti sem og 

áhættuþætti sem tengjast lífi einstaklings. Félagsnámskenningu Bandura verða líka gerð góð 

skil en hann setti fram kenningu um að börn læra af því sem þau sjá og verða vitni af. Spurning 

hvort að orðatiltækið það læra börnin sem fyrir þeim er haft sé komið frá kenningum hans? 

Þá verður fjallað um tengslakenningu Bowlbys, kenning hans byggir á áhrifum á þroska og 

þróun á tilfinninga- og félagslífi hjá börnum. Bowlby sagði að sterk tengsl milli foreldra og barns 

væru ekki endilega örugg tengsl. Að lokum verður fjallað um kenningar og hugtök í 

félagsráðgjöf. 

5.1 Vistfræðikenning Uri Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner var þroskasálfræðingur og kom hann fram með vistfræðikenninguna (e. 

ecological theory) árið 1979. Kenningu sína byggði hann á vinnu Kurt Lewin og var einnig undir 

áhrifum frá vinnu Piaget. Lewin byrjaði að skoða hvernig persónuleiki einstaklings og 

umhverfis spiluðu saman árið 1935 og hvaða áhrif það hefði á hegðun einstaklings (Beckett og 

Taylor, 2016). Í kenningu sinni skoðar Bronfenbrenner þá félagslegu þætti sem talið er að hafi 

áhrif á þroska einstaklings í heild, er þá átt við hvernig foreldrar, samfélag og til dæmis skóli 

hafi áhrif á einstakling. Með því að skoða þessa þætti er hægt að aðstoða einstakling við að 

skilja þær aðstæður sem fjölskyldan er í. Þá er einnig hægt að nota líkanið til að skoða 

fjölskyldutengsl og nýta það til að styrkja fjölskyldur (Bronfenbrenner, 1979). 

Þegar skoðað er hvernig áhættuþættir og verndandi þættir vinna saman koma betur í ljós 

þau flóknu tengsl sem eru á milli einstaklings og umhverfis. Líkanið varpar einnig ljósi á hvernig 

mismunandi kerfi og gildi samfélagsins endurspeglast í einstaklingnum (Beckett og Taylor, 

2016). Bronfenbrenner setur einnig fram þá kenningu að ákveðin hegðun eða 

hegðunarmynstur foreldra geti haft mikil áhrif á hvernig börn þeirra hegða sér síðar á ævinni 

(Bronfenbrenner, 1979). Bronfenfrenner setti fram kenninguna um að félagslegur heimur 

samanstæði af fjórum kerfum það eru micro, meso, exo og macro.  

Micro kerfið væri það sem einstaklingurinn sæi sjálfan sig fyrst í, stendur honum næst og 

má þá nefna heimili og skóla/vinnu. Micro kerfið samanstendur af fjölskyldu og vinum. Þetta 
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er sá hluti líkansins sem að börn þekkja einna best og er inngangurinn að lífinu fyrir þau 

(Bronfenbrenner, 1979). Börn sem upplifa gott samband við foreldra fá góðan grunn fyrir 

mótun eigin sjálfs, börn sem upplifa slæmt samband við foreldra og verða vitni af til dæmis 

heimilisofbeldi eru í meiri hættu á að mótun eigin sjálfs þeirra taki mið af þeim neikvæðu 

aðstæðum (Swick og Williams, 2006).  

Mesó kerfið er hálfgert tengikerfi, það tengir saman mismunandi kerfi innan micro 

kerfisins og hjálpar þannig til við að myndi þá veröld sem einstaklingurinn þekkir (Beckett og 

Taylor, 2016). Það er mikilvægt að tengingarnar sem myndast séu góðar því annars eru meiri 

líkur á að það myndist óreiða innan fjölskyldukerfisins og ekki gott umhverfi fyrir börn að alast 

upp við (Swick og Williams, 2006; Bronfenbrenner, 1979). 

Exó kerfið samanstendur af hlutum sem hafa ekki bein tengsl við einstaklinginn og má þá 

nefna vinnu foreldrana sem dæmi (Bronfenbrenner, 1979). Það hvernig vinna foreldranna er 

hefur áhrif á hæfni þeirra til að ala upp börn, ef foreldri er til dæmis í vinnu og þarf að vera 

langan tíma í burtu frá heimili eða ef að foreldri er í vinnu sem er mjög krefjandi og stressandi 

þá getur sá andlegi þáttur orðið til þess að það hafi áhrif á foreldrahæfni (Beckett og taylor, 

2016; Swick og Williams, 2006). 

Macró kerfið er um menningalegt samhengi og má þar finna samfélagsleg gildi, 

trúarbrögð, stjórnmál og fleira. Þetta kerfi er fjærst einstaklingnum en heldur saman hinum 

kerfunum þar sem að í þessu kerfi er stuðningur, trú og þjónusta sem er hverjum einstaklingi 

nauðsynleg (Beckett og Taylor, 2016; Swick og Williams, 2006; Bronfenbrenner, 1979).   

Þegar skoðuð hafa verið þau fjögur kerfi sem byggja upp kenningu Bronfenfrenners sést 

hversu vel þau halda utan um hvort annað og tengjast, hann benti einnig á að öll kerfin væru 

jafn mikilvæg og að hver einstaklingur hafi mismunandi hlutverkum að gegna í hverju kerfi 

(Beckett og Taylor, 2010; Bronfenbrenner, 1979). 

5.2 Jay Belsky 

Fræðimaðurinn Belsky sagði að Bronfenbrenner hefði ekki gert ráð fyrir því að börn upplifi 

ofbeldi og vanrækslu í æsku. Sagði Belsky að við þannig aðstæður væru foreldrar ekki með 

sömu samfélagslegu gildin og þar af leiðandi væru foreldrar ekki með sömu einstaklingsþætti 

í því kerfi þar sem mesti þroski á sér stað hjá barninu (Belsky, 1980; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Belsky hélt því fram að uppspretta ofbeldis og vanrækslu væru þegar 
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áhættuþættir væru fleiri en verndandi þættir, það er ef að álagið væri meira en stuðningurinn 

hjá foreldrum þá væri meiri líkur á því að börn yrðu fyrir ofbeldi og vanrækslu (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Gerði Belsky því ákveðnar breytingar á líkani Bronfenbrenner til að 

aðlaga það að börnum sem upplifa ofbeldi og vanrækslu. Með þeirri breytingu reyndi hann að 

sanna að það séu ákveðin öfl í umhverfi barna sem leiði til þessarar vanrækslu og ofbeldis og 

má þar nefna fjölskylduna, menninguna og samfélagið sem börnin alast upp í. Í líkani Belsky 

eru fjórir þættir sem stuðla að ofbeldi og vanrækslu, þessum þáttum skipti hann síðan enn 

frekar niður til að afmarka áhættuþættina enn frekar (Belsky, 1980) og eru þeir: 

1. Einstaklingsþættinum (e. individual factors) er hægt að skipta í tvennt: 

a. Annars vegar eru við með þætti sem foreldrar taka með sér frá sínum uppalendum 

sem endurspeglast þegar þeir vanrækja eða beita ofbeldi gagnvart sínum börnum 

(Belsky, 1980; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á málefninu sýna fram á að foreldri sem hefur sætt ofbeldi eða vanrækslu sem 

barn, er líklegra til að beita barnið sitt ofbeldi eða vanrækslu. Þó ber að geta að það 

eru einnig aðrir þættir sem hafa áhrif á foreldrahæfni og má þar nefna andleg 

veikindi, þroskaraskanir og áfallasögu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; 

Barnaverndalög nr.80/2002; Cleaver, Unell og Aldagate, 2010). 

b. Hins vegar eru þeir þættir sem snúa að barninu sjálfu, svo sem ef barn hefur 

líkamlegar og/eða andlegar raskanir. Þá hefur einnig verið sýnt fram á að yngri börn 

eru mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi og vanrækslu heldur en eldri börn (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

2. Fjölskylduþættir (e. family factors). Þegar horft er á fjölskylduþætti er verið að horfa 

á það sem gæti komið fyrir í sjálfri fjölskyldunni. Samskipti einstaklinga innan 

fjölskyldu hafa töluvert að segja í þessu samhengi, er þá bæði verið að horfa til 

samskipta og sambands á milli foreldra og jafnframt hvernig samskipti eru á milli 

foreldra og barns. Ef stuðningur og samskipti eru góð eru minni líkur á að barn verði 

fyrir ofbeldi og vanrækslu. Þessi þáttur snýr jafnframt að því hvort að foreldri sé 

einstætt eða í sambandi, rannsóknir hafa sýnt að ef barn elst upp hjá einstæðu 

foreldi eru líkurnar á ofbeldi og vanrækslu meiri (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 

2011; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  
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3. Félagslegir (e. social factors) þættir eru þriðji hlutinn í kenningu Belsky. Hann hélt 

því fram að hægt væri að skipta þeim niður í fjóra undirflokka:  

a. Félagsleg einangrun (e. social isolation), meiri líkur eru á að barn verði fyrir ofbeldi 

og/eða vanrækslu ef fjölskyldan er félagslega einangruð. Það telst félagsleg 

einangrun ef fjölskyldan sækist ekki eftir félagsskap annara eða tekur ekki þátt í 

þeim viðburðum sem eiga sér stað í samfélaginu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005).  

b. Efnahagsleg- og félagsleg staða (e. economic and social status), atvinnuleysi og 

fátækt er hvoru tveggja talið til áhættuþátta. Þegar foreldri glímir við fjárhagsvanda 

er líklegra að barn verði fyrir vanrækslu, erfiðara er fyrir foreldra að útvega helstu 

nauðsynjar eins og fæði og klæði (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).   

c. Samfélagslegir þættir (e. societal factors) eru það sem er í gangi í samfélaginu sjálfu 

og má þar nefna til dæmis fátækt. Vanræksla og ofbeldi væri minna ef allir íbúar 

samfélags standa jöfnum fæti þegar horft er á formlegan stuðning frá samfélaginu 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

d. Félagslegur stuðningur (e. social support) getur verið af nokkrum ástæðum. Skortur 

á félagslegum stuðningi getur stafað af því að stuðningsnetið hjá fjölskyldunni er 

lítið, foreldrar viti ekki hvaða stuðningur er í boði eða þá að stuðningurinn sem þau 

vantar er ekki í boði á þeim stað þar sem fjölskyldan er búsett. Félagslegum 

stuðningi er hægt að skipta upp í formlegan stuðning sem væri stuðningur af hálfu 

samfélagsins, til dæmis félagsþjónustan. Óformlegur stuðningur gæti hins vegar 

verið stuðningur sem kemur frá vinum og fjölskyldu. (Bernett, Miller-Perrin og 

Perrin, 2011; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

4. Menningarlegir þættir (e. cultural factors), undir þá flokkast þau gildi og viðmið sem 

eru gegnumgangandi í samfélaginu. Ef viðhorf til ofbeldis er jákvætt í því samfélagi 

sem fólk býr í eru meiri líkur á að barn verði fyrir ofbeldi eða vanrækslu af hálfu 

foreldra (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 
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5.3 Félagsnámskenning Albert Bandura 

Albert Bandura setti fram kenningu um félagsnám (e. social learning theory) og fjallar hún um 

þá þætti í þroska einstaklings er snúa að hugsun, hegðun og umhverfi (Santrock, 1996). 

Bandura hélt því fram að kyn barna hefði frá unga aldri áhrif á örvun þeirra. Strákum væri 

frekar sýndir bílar og stelpum frekar sýndar dúkkur og með því væri verið að leggja grunn að 

hvernig börn skilgreina sitt eigið sjálf. Kenningin hans fjallar um þá þætti sem snúa að þroska 

einstaklings og hvernig þeir stunda herminám, það er að segja hvernig þeir læra hegðun af 

öðrum. Bandura gerði rannsókn á börnum þar sem þeim var skipt upp í tvo hópa, í öðrum 

hópnum var sýnt myndband af börnum leika sér með dúkku á fallegan hátt. Hinum hópnum 

sýndi hann myndband af börnum leika sér með sömu dúkku en ekki á fallegan hátt. Að lokinni 

sýningu myndbandsins fengu börnin eins dúkku og hermdu börnin eftir þeim leik sem þau sáu 

í myndbandinu. Því hefur lengi verið haldið fram að börn læra það sem fyrir þeim er haft, 

Bandura hefur sýnt fram á að það sé mun algengara en haldið hefur verið fram hingað til. Hann 

heldur því fram að börn fylgist með fyrirmyndum og taki eftir hegðun hjá báðum kynjum, þau 

velji svo yfirleitt þá hegðun sem er týpískari fyrir þeirra kyn. Þá sagði hann jafnframt að börn 

líktu frekar eftir einhverjum sem var virtur og áhrifamikill, vildi hann meina að þar sem (á þeim 

tíma) væri meiri áhrif og völd hjá körlum að það væri líklegra að bæði drengir og stúlkur myndu 

líkja eftir gjörðum karlmanna heldur en kvenna (Beckett og Taylor, 2016). Með þessari 

þekkingu væri því hægt að halda því fram að félagsnámskenningin sýni að vítahringur ofbeldis 

og vanrækslu geti orðið til vegna kynslóðatilfærslu (Marganski, 2013). 

5.4 Tengslakenning John Bowlby 

John Bowlby var breskur sálgreinir og er stundum kallaður faðir tengslakenningarinnar. Hann 

lagði mikla áherslu á að skoða ytri þætti sem hafa áhrif á þroska og fyrir þróun á tilfinninga- og 

félagslífi hjá börnum. Hann sá þörf fyrir náið samband hjá ungabörnum, þá sérstaklega við 

móður, og lýsti henni sem líffræðilegri þörf sem væri jafnframt margslungin (Beckett og Taylor, 

2016). Hann sagði að sterk tengsl á milli einstaklinga væru ekki endilega örugg tengsl. Bowlby 

sagði að tengslin væru eins og tilfinningalegt akkeri og uppspretta öryggis, það kæmi þó fyrir 

að öryggið væri ekki til staðar (Beckett og Taylor, 2016). Bowlby sagði að tengsl væru mikilvæg 

fyrir börn til að efla þróun tilfinninga- og félagslífs og ef að barn yrði fyrir áfalli eða höfnun frá 

umönnunaraðila hefði það áhrif á þann þroska (Bowlby 1988).  
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Bowlby setti fram í tengslakenningu sinni að börn sýndu líkamlega þörf til að viðhalda 

tengslamyndun, þá væri til staðar þörf til að viðhalda nálægð. Jafnframt væri mikilvægt að 

endurheimta þessi tengsl ef þau myndu slitna. Hann sagði tengslamyndunina hefjast við 

fæðingu einstaklings og það væri þróun sem héldist alla ævi (Daniel, Wassel, og Gilligan,  

1999). Tengslakenningunni vildi hann skipta niður í fjögur mismunandi tímabil. Fyrsta tímabilið 

er frá fæðingu til tveggja mánaða og er nefnt fyrstu tengsl (e. pre-attachment) (Beckett og 

Taylor, 2016). Talið er að það taki nýfætt barn innan við sólahring frá því að það fæðist að 

mynda tengsl við umönnunaraðila (Sæunn Kjartansdóttir, 2010). Þegar barnið er svona ungt 

er því haldið fram að það skipti ekki höfuðmáli hver það er sem er helsti umönnunaraðili, hvort 

að um líffræðilega foreldra sé að ræða eða einhvern annan. Það sem mestu máli skiptir er að 

það sé sami einstaklingur sem er helsti umönnunaraðili. Þau tengsl sem barnið myndar við 

sinn umönnunaraðila leggja grunn fyrir annarri tengslamyndun (Beckett og Taylor, 2016).  

Annað tímabil er þegar barnið er þriggja til sex mánaða og heitir tengslamyndun (e. 

Attachment in the making). Á þessu aldursskeiði fer barnið að sýna ólík viðbrögð við ólíkum 

einstaklingum. Á þessu tímabili styrkjast tengsl barns og umönnunaraðila og fyrir vikið verður 

auðveldara fyrir þann einstakling að sefa barnið heldur en einstakling sem barnið þekkir ekki 

eins vel (Beckett og Taylor, 2016).  

Tímabil þrjú er þegar barnið er sjö mánaða til þriggja ára og heitir skilmerkileg tengsl (e. 

clear cut attachment). Á þessum aldri getur komið fram aðskilnaðarkvíði hjá barninu ef að 

umönnunaraðili hverfur úr sjónmáli. Síðasta tímabilið kallast gagnkvæmt samband (e. 

reprocoal relationship). Þetta tímabil er frá því að barnið er þriggja ára og út ævina. Á þessu 

tímabili eru það bæði barnið og umönnunaraðilinn sem hafa sameiginlega ábyrgð sem snýr að 

viðhaldi á sambandinu (Beckett og Taylor, 2016; Cleaver, Unell og Aldgate, 2010). Ofangreind 

tímabil miða að því að barnið búi að öruggri tengslamyndun. Ef barnið býr við óörugg tengsl 

getur það orðið til þess að það sé mikið í vörn og er ástæðan fyrir því hræðsla, börnin geta 

einnig upplifað hjálparleysi, sektarkennd og kvíða. Þau geta einnig upplifað sig afskiptalaus og 

hjálparlaus (Cleaver, Unell og Aldgate, 2010). Það væri þó ekki alltaf einfalt fyrir 

umönnunaraðila að mynda þessi tengsl og ef það tækist ekki að mynda örugg tengsl gæti það 

haft áhrif á þroska barnsins seinna meir (Beckett og Taylor, 2010). 

Í kaflanum var farið yfir fjóra kennismiði; Bronfenbrenner, Belsky, Bandura og Bowlby og 

kenningum þeirra gerð skil. Í umræðukafla verða kenningar þeirra svo tengdar við niðurstöður 
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rannsóknarinnar. Í næsta kafla verður fjallað um aðferð rannsóknarinnar, þar verður farið yfir 

gagnaöflun, rannsóknaraðferð ásamt áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. 

5.5 Kenningar og hugtök í félagsráðgjöf 

Starfsfólk barnaverndarnefnda eru sérfræðingar í málefnum barna. Sú skilgreining gefur til 

kynna að viðkomandi er sérfróður um þau málefni er viðkoma börnum, hagsmunum þeirra og 

hafa næga þekkingu á mismunandi kerfum í lífi barnsins. Þá hafa þeir jafnframt þekkingu og 

kunnáttu til þess að sjá hvaða styrkleika og veikleika barnið hefur og til að sjá hvaða þættir í 

umhverfi barnsins eru ekki að virka (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Flestir sem vinna í barnavernd eru félagsráðgjafar þó þeir geti einnig verið menntaðir á 

öðrum sviðum eins og sálfræði eða félagsfræði (Barnaverndarstofa, e.d. – c). Þær kenningar 

sem félagsráðgjafar vinna eftir eru margar en má þó flokka í þrjár mismunandi gerðir. Fyrsti 

flokkurinn eru kenningar um grundvöll en þær snúa að siðferði og heimspeki, annar flokkurinn 

er kenningar um einstaklinga og samfélög og má þar nefna meðal annars kerfiskenninguna og 

þriðji flokkurinn er kenningar um vinnuaðferðir. Hér verður þessum flokkum gerð betri skil. 

5.5.1 Kenningar um grundvöll 

Kenningar um grundvöll snúast um heimspeki og siðfræði, það er að segja siðagildi. Mikilvægt 

er að hafa áhrif á félagslegar breytingar og stuðla þannig að því og tryggja að einstaklingar 

njóti mannréttinda. Þannig geta félagsráðgjafar haft áhrif á félagslegan vanda og að hjálpa 

einstaklingum að hafa jafnan rétt í samfélaginu. Með heimspeki, siðfræði og þekkingu á 

mannlegu og félagslegu fyrirbæri mótar það hvernig við skiljum og bregðumst við vanda þeirra 

sem leita til okkar og mótar þann kassa fyrir hvað er mögulegt og hvað er ekki mögulegt í vinnu 

með fólki (Healy, 2014). 

5.5.2 Kenningar um einstaklinga og samfélög 

Undir þessum kenningarlið er til dæmis kenning Bronfenbrenners sem ritað er um hér að ofan 

en með henni myndar félagsráðgjafi heildarsýn sem er mikilvæg í allri hans vinnu. Með því að 

taka mið af öllum þáttum í lífi einstaklings. Félagsráðgjafar skoða allt umhverfi viðkomandi, frá 

félagslegum stórum kerfum eins og lagaumhverfi niður í lítil kerfi eins og fjölskylduna, 

samskipti og tengslamyndun og hvaða þátt einstaklingurinn á í því kerfi. Félagsráðgjafar hafa í 

sínu námi lært að þekkja hvernig kerfin vinna saman og hvaða áhrif það hefur á einstakling ef 

kerfin vinna ekki rétt saman. Kosturinn við þessa nálgun er að hún er gott skýringartæki á 
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vanda viðkomandi og gefur félagsráðgjafanum gott tækifæri á að meta aðstæður hans. Gallinn 

við þessa nálgun er að hún gefur félagsráðgjöfum ekki beint yfirsýn yfir hvernig best er að 

vinna með einstaklingnum og þá gefur þessi kenning einnig til kynna að vandinn stafi af 

ójafnvægi á milli kerfa (Healy, 2014). 

5.5.3 Kenningar um vinnuaðferðir 

Ekki er til einhver ein kenning um vinnuaðferðir, þegar talað er um þessar kenningar er aðalega 

verið að segja að þær henti markmiðum félagsráðgjafa vel, þær gegna lykilhlutverki í 

fagmennsku og siðagildum félagsráðgjafa. Þær stuðla að félagslegum breytingum og auka 

virkni einstaklingsins. Undir þessum kenningum er meðal annar verið að tala um: Hjálp til 

sjálfshjálpar en hún gengur út á að það á frekar að kenna einstaklingnum að gera hlutina sjálfur 

svo að hann sé ekki háður öðrum. Þá flokkast það einnig undir vinnuaðferðir að bera virðingu 

fyrir sjálfsákvörðunarrétti einstaklings en mikilvægt er fyrir félagsráðgjafa að gefa 

einstaklingnum svigrúm til að taka eigin ákvarðanir. Verkefnamiðaðar kenningar eru einnig í 

þessum flokki en þar eru félagsráðgjafar að hjálpa einstaklingum að sjá lausnir í stað 

vandamála. Árangur vinnuaðferða miðast af því hvernig þær eru framkvæmdar og hvaða 

markmið stofnunin sem félagsráðgjafinn vinnur hjá hefur (Healy, 2014). 

Í kaflanum var farið yfir kennismiði og kenningar þeirra og verður í næsta kafla fjallað um 

aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. 
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6 Aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningar, áreiðanleika og réttmæti, siðferði sem og takmarkanir 

rannsóknarinnar. Ein af undirstöðum vísinda eru rannsóknir, með rannsóknum erum við að 

auka þekkingu sem fyrir er og með því er verið að bæta í þekkingarbankann sem fyrir er. 

Áreiðanleiki og réttmæti eru mikilvæg atriði sem verður að fara eftir ef rannsóknin á að vera 

trúverðug og þarf því að fylgja vel öllum reglum í aðferðafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Til eru bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir, einnig eru til aðferðir sem 

flokkast undir blandaðar rannsóknaraðferðir en þá er jafnvel notast við bæði megindlegar og 

eigindlegar aðferðir í sömu rannsókninni. Þegar unnið er að megindlegri rannsókn er verið að 

leitast eftir því að greina töluleg gögn (Padgett, 2008). Eigindleg rannsóknargögn eru safn orða 

og texta en ekki tölfræðilegar upplýsingar. Aðal áherslan í eigindlegri rannsóknarvinnu er til að 

auka og dýpka skilning okkar á ákveðnum hlut og/eða fyrirbærum. Þegar notast er við 

eigindlega rannsókn er verið að skoða félagslegan veruleika, þá er nauðsynlegt að taka tillit til 

bæði ytri og innri umhverfisþátta (Kvale og Brinkmann, 2009). 

6.1 Rannsóknaspurningar 

Leitast verður við að fá svör við eftirfarandi spurningum: 

1.  Hverjar eru helstu ástæður fyrir forsjársviptingu á Íslandi á árunum 2016 – 2021? 

2. Hvaða úrræðum hafði verið beitt áður en til forsjársviptingar kom? 

3. Hversu lengi hefur málsmeðferð staðið yfir frá upphafi barnaverndarmáls og til 

forsjársviptingar? 

4. Á hvern hátt eru hagsmunir barns hafðir að leiðarljósi í málsmeðferð í samræmi við 

ákvæði barnaverndarlaga um réttindi barns? 

Þá mun ég einnig gera samanburð á mínum niðurstöðum og niðurstöðum Thelmu Hrundar 

frá árinu 2016, hún rannsakaði tímabilið 1. janúar 2008 – 31. desember 2015, til að greina 

hvort að breyting hafi orðið á vinnslu mála með tilliti til málsmeðferðartíma, fjölda 

forsjársviptinga , úrræðum og hagsmuni barns. 
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6.2 Rannsóknaraðferðir 

Sú rannsóknaraðferð sem notuð var til að svara rannsóknarspurningum er byggð á eigindlegri 

innihaldgreiningu (e. content analysis). Kosturinn við að nota eigindlega aðferð er að við vitum 

ekki fyrir fram hvaða vitneskja er í gögnunum. Með eigindlegri rannsókn er rannsakandi að 

öðlast dýpri skilning á hlutunum, þá er hún einnig kjörin til að skoða atburði í tímaröð (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Chatfield (2020) hélt því fram að kostir við innihaldsgreiningu séu að með því að notast við 

þá aðferð væri rannsakandi að notast við gögn um þátttakendur sem annars væri erfitt að ná 

í. Hann hélt því einnig fram að einn af ókostunum við innihaldsgreiningu væri að það gæti 

reynst erfitt að auðkenna gögn sem hægt væri að nota sem aukagögn og eru í raun umfram 

þau gögn sem upphaflega var ætlað að greina (Chatfield, 2020). 

Með því að notast við eigindlega rannsóknaraðferð er verið að leggja áherslu á hið 

persónulega og það sem er að gerast í núinu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Innihaldsgreining er kerfisbundin, tölusett og hlutlæg lýsing á gögnum sem verið er að 

vinna með. Með því að notast við þessa aðferð er hægt að skoða meiningu og uppbyggingu 

gagnanna (Neuman, 2006).  

Rannsóknin byggir á innihaldsgreiningu Héraðsdóma, Hæstaréttardóma og dóma 

Landsréttar sem hafa fallið á tímabilinu 1. janúar 2016 – 31. desember 2020 í 

forsjársviptingarmálum. Rannsakandi innihaldsgreindi dómanna til að leita svara við hverjar 

helstu ástæður forsjársviptingar voru á fyrrgreindu tímabili. Rannsakandi gat einnig með 

greiningunni sýnt fram á hvernig hagsmunir barns voru hafðir að leiðarljósi í málunum þegar 

tekið er tillit til barnaverndarlaga nr. 80/2002 og lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013. Innihald dómanna var greint með tilliti til þeirra 

rannsóknarspurninga sem rannsakandi setti fram í upphafi rannsóknar. Áður en greining 

gangnanna hófst var rannsakandi búinn að útbúa sérstakt kóðunarblað sem hann fyllti inn í 

um leið og hann las yfir hvert dómsmál til að hafa betri heildarsýn á gögnin. Spurningarnar á 

þessu kóðunarblaði voru staðlaðar þannig að auðvelt var að fylla inn í reiti og með því voru 

minni líkur á að rannsakandi væri að notast við gögn sem hægt væri að flokka sem aukagögn.  

Við rannsóknina notaði rannsakandi opinber gögn á vefsíðu íslenskra dómstóla sem 

auðvelt var að nálgast en með því minnkuðu líkur á siðferðislegum álitamálum við gerð 

rannsóknarinnar. Rannsakandi notaðist einnig við orðræðugreiningu við lestur gagnanna til að 
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geta betur glöggvað sig á með hvaða hætti hagsmunir barns var haft að leiðarljósi í 

málsmeðferðum. Til að geta notast við orðræðugreiningu þarf rannsakandi að lesa gögn með 

gagnrýnum hætti en þegar notast er við orðræðugreiningu byggist hún eingöngu á túlkun 

rannsakanda á þeim gögnum sem hann hefur. 

6.3 Áreiðanleiki og réttmæti 

Þegar notast er við innihaldsgreiningu er mikilvægt að greiningin sé kerfisbundin og að vissum 

reglum er snúa að greiningu gagna sé framfylgt ásamt því að passa upp á að fyllsta hlutleysis 

sé gætt þegar gögnin eru skoðuð. Til að auka á áreiðanleika og réttmæti er mikilvægt að þau 

greiningartæki sem notast er við séu nákvæm (Marshall, Ruth, Sisco, Bethke, Piper, Cohen og 

Bachman, 2011; Padgett, 2008). Til að auka á áreiðanleika og réttmæti notaði ég, í rannsókn 

minni, sömu rannsóknarspurningar og Thelma Hrund gerði árið 2016, þá notaði ég einnig sömu 

vefsíður, það er að segja vefsíður íslenskra dómastóla ásamt vefsíðu Fons juris og notaðist ég 

við sömu leitarorð og Thelma Hrund gerði. Með því er rannsakandi að útiloka skekkjur sem 

kunna að koma fram í leit sinni að gögnum á vefsíðum dómastóla.  

Orðræðugreining byggist upp á því hvernig hægt sé að skilja hlutina, ekki hvernig hægt sé 

að lýsa þeim. Til að geta náð fram réttmæti við orðræðugreiningu þarf rannsakandi að hafa 

skýra forsendu fyrir því sem hann er að gera, gera góða grein fyrir viðfangsefninu og vera 

sannfærandi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

6.4 Gagnaöflun 

Við vinnslu rannsóknarinnar var gögnum safnað af vefsíðum íslenskra dómstóla, rannsakandi 

fór yfir öll þrjú dómsstigin; Héraðsdóm, Landsrétt og Hæstarétt. Þá notaðist rannsakandi 

einnig við vefsíðu Fons juris til að tryggja að allir dómar hafi verið skráðir á heimasíðu 

dómstóla. Rannsakandi notaði leitarorðin forsjársvipting og jafnframt við 29. gr. 

barnaverndarlaga og eru það sömu leitarorð og Thelma notaði við gagnaöflun á sinni ritgerð. 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 9. september til 30. September árið 2021 og var í kjölfarið 

hafist handa við að greina gögnin. Við greiningu notaði rannsakandi kóðunarblað sem búið var 

til áður en söfnun gagna hófst en markmiðið með því var að tryggja að fá fram allar upplýsingar 

sem á þurfti að halda til að setja fram niðurstöður í samræmi við rannsóknarspurningar. Ekki 

var þörf á að dulkóða persónuupplýsingar þar sem þær höfðu verið afmáðar í dómsgögnunum.
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6.5 Hindranir 

Mikilvægt er að rannsakandi sé strax í upphafi meðvitaður um þær fyrirframgefnu hugmyndir 

sem hann kann að hafa ásamt því að vera meðvitaður um þau viðhorf til málefnisins sem hann 

kann að hafa (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Chatfield (2020) talaði 

um að helsta áskorun í eigindlegri rannsókn væri að auðkenna gögn, það er að segja að flokka 

aukagögn sem væru umfram þau gögn sem upphaflega var safnað til að greina. Hann talaði 

einnig um að það væri oft sérleg áskorun að samræma gögn við tilgang rannsóknarinnar 

(Chatfield, 2020). 

Í kaflanum var farið yfir aðferðafræðilega hluta rannsóknarinnar, þar var lýst hvaða aðferð 

var notuð við gagnaöflun, áreiðanleika og réttmæti lýst ásamt þeim hindrunum sem kynnu að 

verða á vegi rannsakanda við gerð rannsóknarinnar ásamt því fjalla um hversu mikilvægar 

rannsóknir væru almennt. Í næsta kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar, verða 

þær settar fram bæði í máli og myndum til að gera lesanda auðveldara um vik við lestur.    
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og verða þær settar fram í 

samræmi við rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi og verða 

niðurstöðurnar birtar bæði í máli og myndum. Farið verður yfir fjölda forsjársviptingardóma, 

lengd vinnslu mála og helstu ástæðu forsjársviptinga. Jafnframt verður skoðað hvort að um 

annað eða báða foreldra hafi verið að ræða þegar forsjársvipting átti sér stað og að lokum 

verður gerður tölfræðilegur samanburður á fyrri rannsókn og niðurstöður hennar bornar 

saman við þessa rannsókn. 

7.1 Fjöldi dóma í forsjársviptingum 

Þann 1. janúar 2018 var sú breyting gerð á íslenska dómkerfinu að dómstigin, sem áður voru 

tvö urðu þrjú. Með þessari breytingu var Landsréttur settur á laggirnar, sem er dómsstig á milli 

Héraðsdóms og Hæstaréttar (Dómstólasýslan, 2018). Fyrir vikið var öllum dómum sem 

rannsakandi fór yfir áfrýjað til Hæstaréttar áður en Landsréttur tók til starfa. 

Fjöldi birtra dóma hjá íslenskum dómstómum fyrir tímabilið 1. janúar 2016 til og með 31. 

desember 2020 voru 23. Í kjölfar þess að dómur féll í Héraðsdómi, var áfrýjað til Landsréttar í 

14 tilfellum og níu til Hæstaréttar. Þegar skoðuð er skipting forsjársviptingadóma á milli ára 

má sjá að árið 2016 féllu sex dómar, árið 2017 voru þeir tveir, 2018 voru fimm dómar, 2019 

voru þeir sjö og árið 2020 voru þeir eingöngu þrír. Hafa ber þó í huga að þó einungis þrír dómar 

hafa fallið í Landsrétti á árinu 2020 má leiða að því líkur að þeir hafi verið fleiri, ef dóm hefur 

verið áfrýjað kemur hann ekki upp í opinberum gögnum fyrr en búið er að dæma í málinu á 

æðra dómstigi. Að meðaltali var um tæpa sex dóma á ári að ræða.  

Í rannsókn Thelmu Hrundar var um að ræða 27 dóma á átta árum sem gerir meðaltalið 

rúmlega þrjá dóma á ári. Af þeim dómum voru fimm sem dæmdir voru í héraðsdómi og var 22 

dómum áfrýjað til Hæstaréttar (Thelma Hrund Guðjónsdóttir, 2016). 
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Mynd 3: Fjöldi forsjársviptinga eftir dómsstigi, árin 2016-2020 

 

Mynd 3 sýnir skiptingu dóma á milli ára séð frá hvaða dómsstig felldi dóminn. Þá má 

jafnframt sjá að aukning virðist vera á milli ára ef frá er talið árið 2020.  

Þar sem öllum dómum var áfrýjað á hærra dómstig var ekki tekið fram á þessari mynd þeir 

dómar sem féllu í Héraðsdómi til að þeir yrðu ekki tvítaldir í heildarfjölda dóma.   

 

 

Mynd 4: Heildarfjöldi forsjársviptinga á ári fyrir árin 2016 - 2020 
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Ef við berum upplýsingarnar á Mynd 4 saman við fyrri rannsókn sjáum við að þetta er örlítil 

aukning ef frá eru talin árin 2013 og 2015 en þá voru forsjársviptingar málin átta á hvoru ári 

(Thelma Hrund Guðjónsdóttir, 2016). 

Í tveimur tilfellum voru mál send aftur á lægra dómstig til endurupptöku vegna vankanta 

á málsmeðferð. Má sjá það meðal annars í dómi Landsréttar nr. 290/2019: 

Málinu var skotið til Hæstaréttar sem ómerkti héraðsdóm og vísaði málinu heim í hérað 

til löglegrar meðferðar þar sem sú ákvörðun héraðsdómara að kveðja til tvo sálfræðinga 

til að skipa dóm í málinu með sér var talin í andstöðu við 2. mgr. 2. gr. laga nr. 91/1991 

um meðferð einkamála (Landsréttur mál nr. 290/2019). 

Í einu máli fjallaði dómari Héraðsdóms um annmarka á rannsókn máls hjá 

barnaverndarnefnd en dómari fyrir Landsrétti taldi ekki vera annmarka á rannsókn hjá 

barnaverndarnefnd: 

Þá féllst héraðsdómur á með B að meðferð málsins hjá A hefði verið haldin annmörkum. Í 

dómi Landsréttar var því hafnað að annmarkar hefðu verið á ákvarðanatöku A um höfðun 

málsins sem áhrif hefðu við úrlausn á kröfum aðila (Landsréttur mál nr. 62/2018). 

 

7.2 Heildarfjöldi barna og foreldra 

Dómar Héraðsdóms fjölluðu um mál 41 barns, þar af fjölluðu dómar Hæstaréttar um 16 börn 

og dómar Landsréttar um 22 börn. Á Mynd 5 má sjá skiptingu málanna á milli dómstóla, fjölda 

barna og hvaða ár dómur var kveðinn upp. 

 

 

Mynd 5: Fjöldi barna eftir ári og dómsstigi fyrir árin 2016 - 2020 
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Mynd 6: Fjöldi barna eftir kyni 

 

Eins og áður sagði var heildarfjöldi barna 41, þar af voru 21 stúlkur og 20 drengir eins og 

sjá má á Mynd 6 en áhugavert var að sjá hversu svipað kynjahlutfall barnanna var. Þar sem 

rannsakandi var að vinna með opinber gögn þar sem búið var að afmá persónuupplýsingar var 

í mjög fáum málum hægt að sjá aldur barnanna og því ekki hægt að setja fram aldur barnanna 

við forsjársviptingu á tölulegu formi. 

Þegar skoðað var hvernig hjúskaparstaða foreldra var í málunum 23, það er að segja hvort 

forsjársviptingin náði til annars foreldrisins eða beggja kom í ljós að í 16 málum var verið að 

forsjársvipta annað foreldrið og í sjö tilfellum var um báða foreldra að ræða eins og sjá má á 

Mynd 7. Þar má jafnframt sjá hlutfallið á milli ára en árin 2016 og 2020 var í öllum tilfellum 

annað foreldrið sem svipt var forsjá. Í öllum tilfellum, að einu undanskildu, þegar annað 

foreldrið missti forsjá fór það foreldri eitt með forsjá barns. 
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Mynd 7: Sýnir hvort um var að ræða annað eða báða foreldra sem voru að missa forsjá við dóm, skipt 
eftir árum 

 

Rannsakandi skoðaði einnig kynjaskiptingu foreldra sem sviptir voru forsjá fyrir dómi og 

kom í ljós að konur voru í miklum meirihluta þeirra sem misstu forsjá barna sinna. Þær 

niðurstöður koma þó ekki á óvart þar sem mun algengara er að móðir fari ein með forsjá barns 

heldur en faðir eins og fram hefur komið. Í 15 tilfellum var það móðir sem missti forsjá yfir 

barni/börnum sínum eða í 65 prósent tilfella, feður misstu forsjá í 13 prósent tilfella eða 

þrisvar sinnum. Þau mál þar sem báðir foreldrar voru sviptir forsjá voru fimm eða 22 prósent. 

Er þessi skipting á fjölskyldumynstri töluvert frábrugðin fyrri rannsókn en í rannsókn Thelmu 

misstu mæður forsjá í 81 prósent tilfella, feður í fjögur prósent mála og báðir foreldrar í 15 

prósent mála. Sjá má á Mynd 8 hvernig prósentuhlutfallið skiptist niður. 

 

Mynd 8: Prósentuhlutfall foreldra sem misstu forsjá á árunum 2016 -2020 
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7.3 Upphaf barnaverndarmáls til forsjársviptingar 

Rannsakandi skoðaði og flokkaði niður hver hefði tilkynnt fyrst viðkomandi foreldra til 

barnaverndarnefndar. Á endanum voru flokkarnir sjö, þar af einn flokkur sem er fyrir þau mál 

þar sem ekki kom fram hver tilkynnandinn hefði verið. Aðrir flokkar voru skóli, fyrri afskipti af 

fjölskyldu. Fjórði flokkurinn er margar tilkynningar en í þeim málsgögnum kom fram að fjöldi 

tilkynninga hefði borist en ekki var tekið fram hvaða tilkynning barst fyrst. Heilbrigðisstofnanir 

er flokkur sem telur bæði heilsugæslu sem og Landsspítala, síðan eru tilkynningar frá lögreglu 

og að lokum frá nafnlausum tilkynnendum. 

 

 

Mynd 9: Hverjir tilkynntu málið fyrst til barnaverndarnefndar 

 

Á Mynd 9 er sýnt hvaðan fyrsta tilkynning barst til barnaverndarnefndar í hverju máli. Í 

þeim fjórum af fimm tilkynningum sem bárust frá heilbrigðisstofnunum var um að ræða móður 

sem var í neyslu á meðgöngu.  

Í öllum tilfellum voru margar tilkynningar til barnaverndarnefndar í hverju máli. Eins og sjá 

má í máli foreldra drengs sem glímdu við áfengisvanda: 

Fyrir liggi í það minnsta 10 tilkynningar um vanrækslu stefndu, sem lúti að drykkju þeirra, 

slæmum heimilisaðstæðum, óþrifnaði, eftirlitsleysi og áhyggjum af getu stefndu til að 

sinna honum (Landsréttur mál nr. 35/2018).  

Þegar skoðaður var málsmeðferðartími í dómunum 23, það er frá fyrstu tilkynningu þar til 

forsjársvipting átti sér stað kom í ljós að hann var æði misjafn. Stysti tíminn var eitt ár og ellefu 
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mánuðir á meðan það mál sem tók lengstan tíma tók ellefu ár og sex mánuði. Í einu máli var 

búið að afmá ártalið úr dómsgögnum og því ekki hægt að meta hversu langan tíma málið var í 

vinnslu. Í nokkrum dómsgögnum kom einungis fram hvaða ár fyrsta tilkynning hefði borist en 

ekki tiltekið í hvaða mánuði hún barst og verða gögnin því merkt með heilu ári, mánuðir fylgja 

ekki með. Þegar reiknuð er meðallengd í málunum sem rannsakandi hafði aðgang að er 

málsmeðferðartíminn sex ár og einn mánuður. Thelma Hrund setti fram í niðurstöðum sínum 

að meðal málsmeðferðartími hafi verið fjögur ár þá var styst málið í hennar rannsókn níu 

mánuðir og það sem lengst var taldi 11 ár. Á Mynd 10 má sjá hversu misjafn 

málsmeðferðartíminn var en hver súla táknar hvern dóm sem rannsakandi fór yfir. 

 

 

Mynd 10: Málsmeðferðartími frá fyrstu tilkynningu að forsjársviptingu á árunum 2016 - 2020 

 

Í sumum tilfellum var hafin könnun og gerð var áætlun um meðferð máls, 

stuðningsúrræðum beitt og máli barns lokað þar sem þau báru árangur. Í kjölfar tilkynningar 

eða tilkynninga síðar hafi málið aftur verið tekið til meðferðar hjá barnaverndarnefnd. Eins og 

sjá má á texta úr dómi Landsréttar nr. 407/2019: 

Barnavernd Reykjavíkur hefur haft málefni stefndu og dóttur hennar til meðferðar með 

hléum frá 2011, eða alls fimm sinnum, fyrst 28. apríl 2011 til 7. júní 2011, þá frá 25. 

október 2011 til 28. ágúst 2012, svo 1. nóvember 2012 til 30. maí 2013, síðan 1. júní 2015 

til 17. nóvember 2015 og loks hefur málið verið til samfelldrar vinnslu hjá Barnavernd 

Reykjavíkur frá því að síðasta könnun hófst þann 29. febrúar 2016 (Landsréttur mál nr. 

407/2019). 
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Í tölunum sem sjá má á Mynd 10 er miðað við frá því að fyrsta tilkynning barst og hafa skal 

því í huga að í einhverjum tilfellum þegar málsmeðferðartími er langur að málinu kann að hafa 

verið lokað í millitíðinni þó svo að það sé langt í frá algilt.   

7.4 Helstu ástæður fyrir forsjársviptingu á tímabilinu 1. janúar 2016 – 31. desember 
2020 

  Af þeim 23 dómum sem rannsakandi greindi var ástæða forsjársviptingar notkun á 

vímuefnum algengasta orsökin eða í 11 skipti. Þeir foreldrar sem notuðust við vímuefni  voru 

þó í flestum tilfellum að glíma við einhver andleg veikindi:    

Niðurstöður persónuleikaprófs endurspegluðu neysluferil stefnda, andfélagslega hegðun, 

sjálfsvorkunn, ábyrgðarleysi og tilfinningar um reiði (Landsréttur mál nr. 373/2019). 

Jafnframt voru dæmi um að foreldrar sem voru í neyslu létu sig hverfa úr lífi barna sinna í 

mislangan tíma í senn til að geta haldið neyslu sinni áfram og koma þá börnunum til ættmenna 

eða í fóstur: 

Niðurstaðan er því sú að á fyrstu 15 mánuðunum í lífi dóttur stefndu hefur stefnda 

einungis verið í samfelldum samskiptum við hana í um sjö til átta vikur eftir því sem næst 

verður komist. Eftir það var hún í mun minni samskiptum enda þá á stundum í 

fíkniefnaneyslu og eftir 30. ágúst, eða í næstum hálft ár, hefur stefnda ekki séð dóttur sína 

og gert afar lítinn reka að því að fá að umgangast hana (Hæstiréttur mál nr. 173/2017). 

Í sex tilfellum var greindarskerðing ástæða forsjársviptingar, vegna skerðingar sinnar sá 

forsjáaðili ekki að þörf væri fyrir stuðning frá barnaverndarnefnd eða að viðkomandi sá ekki 

hvað betur mætti fara í uppeldinu: 

Með ofangreindu forsjárhæfnismati var stefnda greind með verulega þroskaskerðingu. 

Komu fram tillögur sálfræðingsins um langtímastuðning við stefndu og nálgun að teknu 

tilliti til þessa en ljóst væri að hana skorti skilning og getu til að standa ein að ýmsum 

þáttum uppeldis telpnanna (Hæstiréttur mál nr. 146/2016). 

Andleg veikindi var tiltekin ástæða í sex tilfellum og höfðu það að verkum að forsjáaðili sá 

ekki þörf fyrir stuðning frá barnaverndarnefnd eða að viðkomandi sá ekki hvað betur mætti 

fara í uppeldinu: 

Dómurinn tekur undir álit ofan nefndra sérfræðinga varðandi það að ýmislegt bendi til að 

B skorti verulega innsæi í eigin hegðun og í stöðu og þarfir barna sinna (Landsréttur mál 

nr. 62/2018). 
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Á Mynd 11 má sjá ástæðu helstu forsjársviptingar fyrir árin 2016 – 2020. Í 26 prósent 

tilfella var það vegna greindarskerðingar og sama prósenta ef foreldrar glímdu við geðræn 

vandkvæði. Foreldrar sem neyttu vímuefna voru hins vegar í miklum meirihluta eða í tæplega 

48 prósent tilfella. Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við rannsókn Thelmu Hrundar má sjá 

að í hennar rannsókn var ástæðan greindarskerðing í tæplega 30 prósent tilfella og geðræn 

vandkvæði einnig í tæplega 30 prósent tilfella, þá var vímuefnanotkun ástæða 

forsjársviptingar í rúmlega 40 prósent tilfella. 

 

 

Mynd 11: Ástæða forsjársviptingar 

 

7.5 Talsmenn barna 

Þegar tekin er ákvörðun um að hefja mál skal taka afstöðu til þess hvort skipa skuli barni 

talsmann. Að jafnaði á að skipa börnum talsmann áður en gripið er til einhverra aðgerða í máli 

þess og áður en krafa er sett fram um sviptingu forsjár. Talsmaður hefur rétt á að vera 

viðstaddur þinghöld ef verið er að halda upp vörnum í málinu og getur talsmaður þá talað fyrir 

hönd barnsins samkvæmt 4. mgr. 46. gr bvl. nr. 80/2003. Slíkt var meðal annars gert í dómi 

Landsréttar nr. 403/2019:  

Þá hefur það ekki sérstaka þýðingu fyrir gildi matsins að sálfræðingurinn hafi ekki rætt við 

drenginn, en drengurinn hefur komið viðhorfum sínum á framfæri við talsmann og hann 

ræddi jafnframt við dóminn undir rekstri málsins (Landsréttur 403/2019). 
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Í þeim dómsgögnum er rannsakandi hefur undir höndum var börnum ekki alltaf skipaður 

talsmaður þó að það hafi verið raunin í flestum málum. Af þeim 23 dómum sem rannsakaðir 

voru var börnum skipaður talsmaður í 16 þeirra, í tveimur málum var barni ekki skipaður 

talsmaður og í fimm málum kom það ekki fram í gögnum hvort að barnið væri með talsmann. 

Í einum af þessum fimm málum var barn með tilsjónarmann sem talaði fyrir hönd barnsins 

fyrir dómi. Thelma Hrund fjallaði um það í sínum niðurstöðum að einungis hafi barni verið 

skipaður talsmaður í sjö málum af 27. Á Mynd 12 má sjá skiptingu þeirra sem skipaður var 

talsmaður. 

 

 

Mynd 12: Fjöldi mála þar sem barni var skipaður talsmaður 

 

Á Mynd 13 má sjá sömu skiptingu með prósentuhlutfalli. Er þetta töluverð breyting frá 

rannsókn Thelmu Hrundar en þar var einungis tæplega 26 prósent barna skipaður talsmaður 
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Mynd 13: Hlutfall mála þar sem barni var skipaður talsmaður 

 

Í þeim málum sem barni var ekki skipaður talsmaður var um að ræða barn sem var það 

ungt að það var ekki farið að tjá sig og því ekki talin vera þörf á að skipa því talsmann: 

Í ljósi aldurs B fær dómurinn enn fremur ekki séð að það hafi haft neina áhrif á meðferð 

málsins að honum var ekki skipaður talsmaður, eins og vikið er að í málatilbúnaði stefndu 

(Landsréttur mál nr. 274/2018). 

Ef borinn er saman fjöldi mála þar sem börnum var skipaður talsmaður í rannsókn Thelmu 

Hrundar Guðjónsdóttur og rannsókn minni sést að algengara er að börnum sé skipaður 

talsmaður til að koma þeirra sjónarmiðum á framfæri á síðari árum. Thelma greindi frá því að 

einungis hafi verið skipaður talsmaður í sjö málum af 27 eða í tæplega 26 prósent tilfella 

samanborið við 69 prósent tilfella í þessari rannsókn.  

Þegar skoðaður er fjöldi barna í rannsókn þessari sem naut aðstoðar talsmanns var um 32 

börn að ræða, tvö börn fengu ekki talsmann og ekki er vitað hvort skipaður hefur verið 

talsmaður fyrir sjö börn. Í rannsókn Thelmu Hrundar var fjöldi barna sem fékk skipaðan 

talsmann tíu af 38 börnum í heildina. 

7.6 Hagsmunir barnsins 

Innihaldsgreining dómanna 23 sýndi að við málsmeðferð fyrir dómi voru hagsmunir barns í 

fyrirrúmi, í öllum dómum var vísað til ákvæði barnaverndarlaga og í 22 dómum af 23 var 

jafnframt vísað í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Þá var í 19 dómum 
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talað um að réttindi barns vegi þyngra en réttindi foreldra og segir svo í dómi Hæstaréttar nr. 

58/2019: 

Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að rétt til fjölskyldulífs, sem varinn væri af 1. mgr. 71. 

gr. stjórnarskrárinnar, skyldi ætíð meta út frá hagsmunum barnsins og rétti þess til 

einkalífs og friðhelgi samkvæmt 3. mgr. 76. gr. hennar. Í þessu fælist jafnframt að líta bæri, 

eins og frekast væri kostur, til viljaafstöðu barns við úrlausn um málefni þess (Hæstiréttur 

mál nr. 58/2019). 

Við greiningu gagna skoðaði rannsakandi hversu oft hefði verið minnst á 

meðalhófsregluna í málsgögnum og var niðurstaðan sú að í 47,8 prósent tilfella fjallaði dómari 

um regluna í niðurstöðu dómsins. Einnig var í 47,8 prósent málsgagna sem notað var við 

vinnslu rannsóknar nefnd meðalhófsreglan á öðrum stað en í niðurstöðum dómara og þá var 

aðeins 4,4 prósentum gagna sem ekki var minnst á meðalhófsregluna. Á Mynd 14 má sjá 

skiptingu á hversu oft meðalhófsreglan var nefnd. 

 

 

Mynd 14: Hversu oft meðalhófsreglan var nefnd í málsgögnum 

 

Í barnalögum er eins og fram hefur komið skylda foreldra að sýna barni sínu virðingu og 

umhyggju, þá skal foreldri jafnframt gegna forsjárskyldum sem og uppeldisskyldu sinni með 

hagsmuni barns að leiðarljósi út frá hag og þörfum barnsins (Barnalög nr. 73/2003). Í dómi 

Hæstaréttar kemur fram: 
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Var talið að virtum gögnum málsins og aldri barnanna að forsjárhæfni A væri verulega 

skert og hún væri því ófær um að sinna daglegri umönnun og uppeldi barna sinna 

(Hæstiréttur mál nr. 377/2016). 

Þá segir einnig í sama dómi:    

Ef foreldrar brygðust þessum grundvallarskyldum sínum kynni að koma til kasta 

barnaverndarnefnda á grundvelli þeirra úrræða sem þeim væri ætluð samkvæmt 

ákvæðum VI. kafla barnaverndarlaga, þar með talið forsjársviptingar á grundvelli 29. gr. 

laganna (Hæstiréttur mál nr. 377/2016). 

Áberandi var hversu oft fósturforeldrar voru nefndir þegar verið var að fjalla um hagsmuni 

barns í dómunum 23 sem greindir voru. Ef barn var farið að sýna merki um vanrækslu í umsjón 

foreldra var fjallað um að hagsmunum barns væri betur borgið hjá fósturforeldrum, 

undantekningarlaust voru miklar framfarir hjá barni eftir að það var vistað hjá 

fósturforeldrum: 

Á fósturheimili barnsins hefur hagsmuna þess verið gætt í hvívetna og þörf þess fyrir 

stöðugleika verið mætt. Byggður hefur verið góður rammi um telpuna og vel að hennar 

málum staðið. Á þeim tíma sem hún hefur verið í fóstri ber öllum aðspurðum saman um 

að hún hafi tekið stórstígum framförum sem ekki sjái fyrir endann á og hafi náð að nálgast 

jafnaldra sína í þroska (Hæstiréttur mál nr. 61/2016). 

Þegar skoðaðir voru á hvaða hátt var talað um hagsmuni barnsins í dómsskjölum var 

áberandi orðræðan um að hagsmunir þess væri ekki tryggt hjá foreldrum og verði þeir þar af 

leiðandi svipt forsjá: 

Verður því að virtu öllu framangreindu að telja að hagsmunir og þarfir barnsins krefjist 

þess að stefnda verði svipt forsjá þess. Þar víkur réttur stefndu til forsjár yfir barninu fyrir 

mannréttindum barnsins… (Hæstiréttur mál nr. 173/2017). 

Með hliðsjón af öllu framansögðu og gögnum málsins sé það mat stefnanda að hagsmunir 

barnanna verði ekki tryggðir með öðru móti en því að svipta stefndu forsjá þeirra 

(Landsréttur mál nr. 62/2018). 

Þá var í 22 dómum af 23 vitnað í 1. mgr. 4.gr. barnaverndarlaga sem segir: 

Í barnaverndarstarfi skal beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu. 

Hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda. 

Með þessum orðum er verið að segja að hagsmunir barna ganga fram yfir hagsmuni 

foreldra og séu þeir því sviptir forsjá. 
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Rannsakandi skoðaði dómana sérstaklega með tilliti til tengslamyndunar, í ljós kom að 

rætt var um tengslamyndun í 11 dómum og voru því 12 dómar sem fjölluðu ekki sérstaklega 

um tengslamyndun, hvorki á milli foreldra og barna eða milli fósturforeldra og barna. Þó að 

ekki hafi verið fjallað um tengslamyndun í meira mæli en raun ber vitni er þó mikið vitnað í 

tengsl í dómunum öllum. Þar er fjallað um tengsl á milli foreldris og barns þó vissulega sé það 

helst í því formi að skortur sé á tengslum þar á milli. Líkt og fram kemur í dómi er fjallar um 

móður drengs en mál þeirra byrjaði í vinnslu þegar drengurinn var ungabarn og var búið að 

vinna með þeim með hléum í sex ár: 

Matsmaður dregur þá ályktun af gögnum málsins að tengsl þeirra mæðgina séu ónóg, 

slitrótt eða skaðleg (Landsréttur mál nr. 288/2019). 

Er það niðurstaða rannsakanda að mikið sé rætt um á hvaða hátt hagsmunir barns eru 

hafðir að leiðarljósi í dómunum og samræmist það ákvæðum barnaverndarlaga um réttindi 

barns. 

7.7 Stuðningsúrræði 

Í þessum hluta kaflans verður fjallað um stuðningsúrræði sem notuð voru við meðferð 

málanna 23 áður en til forsjársviptingar kom, annarsvegar um þau úrræði sem snúa að 

forsjáraðilum og hins vegar að börnum. Í málunum er tíðrætt um að ýmis úrræði hafi verið 

reynd en því miður er ekki alltaf sagt frá því hvaða úrræði var um að ræða, því ná tölulegar 

upplýsingar einungis til hluta málanna. 

7.7.1 Stuðningsúrræði fyrir börn 

Niðurstöður sýndu fram á að tíu úrræði voru notuð þegar kom að stuðningi við börn, algengast 

var að barnið færi í fóstur, eða í 21 skipti af 23, þar á eftir var stuðningsfjölskylda eða í sjö 

tilfellum og jafn oft var notast við sálfræðimeðferð fyrir börn eða í sjö skipti. Þá var barn vistað 

á vistheimili fjórum sinnum og í þremur tilfellum fékk barnið persónulegan ráðgjafa. Þá voru 

úrræðin listmeðferð, ráðgjöf á Barna- og unglingageðdeild (BUGL), Vinasetur en það er heimili 

fyrir börn sem þurfa á stuðningsfjölskyldu að halda, sveitadvöl og viðtöl í Barnahúsi voru notuð 

einu sinni hvert eins og Mynd númer 15 sýnir. Þá var í heildina talað um 47 úrræði fyrir barn, 

26 skipti ef ekki er talið með þau skipti sem barnið fór tímabundið í fóstur. 
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Mynd 15: Stuðningsúrræði fyrir börn sem barnaverndaryfirvöld nýttu við meðferð 

 

Er hér eingöngu farið yfir þau úrræði sem barnaverndarnefnd kom að, stuðningur sem 

barni var veitt í skóla, leikskóla eða það fékk hjá öðrum aðilum eins og talmeinafræðingi eða 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins.  

Á Mynd 16 má sjá hvernig stuðningsúrræði skiptust niður í rannsókn Thelmu Hrundar en 

skiptingin þar er frekar frábrugðin því sem kemur fram í þessari rannsókn (Thelma Hrund, 

2016). 

 

 

Mynd 16: Stuðningsúrræði við börn í rannsókn Thelmu Hrundar 
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7.7.2 Stuðningsúrræði sem barnaverndarnefnd beitti fyrir foreldra 

Stuðningur við foreldra er mun oftar nefndur heldur en stuðningur við börnin, er það hins 

vegar skiljanlegt þar sem fyrir dómi er verið að fjalla um forsjár foreldra og hvaða úrræði 

barnaverndarnefnd er búin að úrvega til að styðja við fjölskylduna. Í gögnunum er talað um 17 

mismunandi úrræði sem foreldrum var boðið upp á. Á Mynd 17 eru 20 mismunandi valkostir. 

Þrír þessara valkosta eru; margvísleg úrræði, ekki móttækileg fyrir úrræðum eða ef foreldri/ar 

hafa neitað úrræðum barnaverndarnefnda og eru þau tilfelli tekin inn í tölfræðina. 

 

 

Mynd 17: Stuðningur við foreldra 

 

Á Mynd 18 sést hvernig helsti stuðningur var í rannsókn Thelmu Hrundar en þar er 

töluverður munur á fjölda úrræða sem stóð foreldrum til boða (Thelma Hrund, 2016). 
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Mynd 18: Fjölda úrræða í rannsókn Thelmu Hrundar 

Við skoðun á fjölda skipta sem úrræði var notað var um 53 skipti að ræða ef frá eru taldir 

þeir þættir sem flokkast undir margvísleg úrræði, neitun foreldra og þau skipti sem foreldrar 

voru ómóttækileg fyrir aðstoð. Ef horft er á heildina eru úrræðin 72 talsins. Í 12 málum var 

talað um margvíslegan stuðning eins og í máli móður þriggja barna þar sem staða barna var 

orðin mjög alvarleg en þar kemur fram: 

Þá segir jafnframt að þar sem víðtækur stuðningur á heimili í langan tíma, meðal annars 

við umönnun barnanna, hafi ekki borið árangur, telji matsmaður að stuðningur sé 

fullreyndur og að ekki verði séð að stefnda muni nýta sér hann nú frekar en áður 

(Landsréttur mál nr. 62/2018). 

Þá kemur fram í álitsgerð sálfræðings er lagt var fyrir dóm í máli þar sem fjallað er um 

móður fimm ára stúlku: 

Forsjárhæfi A er verulega skert. Hún hefur fengið margvísleg tilboð um stuðning sem ekki 

hafa skilað þeim árangri sem til var ætlast. Reynslan sýnir að A hefur litla getu til að nýta 

sér þá þjónustu sem henni stendur til boða til að styrkja stöðu sína sem foreldri. Hún á 

erfitt með að sjá samband milli orsakar og afleiðingar og stendur ekki við skuldbindingar 

sínar (Hæstiréttur mál nr. 412/2016). 

Þá kemur jafnframt fram í sama dómi: 

Hins vegar hafi hún ekki neinn áhuga á að þiggja aðstoð frá þeim sem hafi lagt líf hennar í 

rúst, þ.e. barnavernd. Hún hafi prófað að leita sér aðstoðar vegna sinna vandamála en 

kæri sig ekki um það lengur (Hæstiréttur mál nr. 412/2016). 

Þetta er dæmi um að foreldrar eru ekki alltaf meðvitaðir um hversu viðamikill vandinn á 

heimilinu sé og gera sér jafnframt ekki fulla grein fyrir hvaða áhrif hann hefur á börnin. Í 
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þessum málum var búið að reyna samvinnu við foreldra í langan tíma, í sumum tilfellum byrjaði 

samvinna við barnaverndarnefnd vel en svo fór að halla undan fæti. 

Í kaflanum var farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar fram í máli og 

myndum. Í næsta kafla, sem er umræðukafli, verða svo niðurstöðurnar tengdar fyrri 

rannsóknum og kenningum. 
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8 Umræður 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum svarað og þær tengdar saman við fyrri þekkingu, 

kenningar og lög sem fjallað er um í ritgerðinni. Markmið rannsóknarinnar var að kanna helstu 

ástæður þess að foreldrar væru sviptir forsjá barna sinna á tímabilinu 1. janúar 2016 – 31. 

desember 2020. Rannsóknin byggir á 23 dómum íslenskra dómstóla sem birtir hafa verið á 

heimasíðu þeirra. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast var við að svara voru eftirfarandi: 

1. Hverjar eru helstu ástæður fyrir forsjársviptingu á Íslandi á árunum 2016 – 2021? 

2. Hvaða úrræðum hafði verið beitt áður en til forsjársviptingar kom? 

3. Hversu lengi hefur málsmeðferð staðið yfir frá upphafi barnaverndarmáls og til 

forsjársviptingar? 

4. Á hvern hátt eru hagsmunir barns hafðir að leiðarljósi í málsmeðferð í samræmi við 

ákvæði barnaverndarlaga um réttindi barns? 

Jafnframt er gerður samanburður á niðurstöðum þessarar rannsóknar og hliðstæðrar 

rannsóknar Thelmu Hrundar (2016), rannsókn hennar var fyrir tímabilið 1. janúar 2008 - 

31.desember 2015, og greint hvort að sjáanleg breyting hafi verið á vinnslu mála með tilliti til 

málsmeðferðartíma, fjölda forsjársviptinga, úrræðum og hvort að hagsmunir barns séu hafðir 

að leiðarljósi. 

8.1 Helstu ástæður forsjársviptingar 

Líkt og áður hefur komið fram hefur barnaverndarnefnd heimild til að fara fram á sviptingar 

forsjár samkvæmt 29 gr laga nr. 80/2002. Áður en til hennar kemur þarf þó að vera búið að 

fullreyna þau úrræði sem standa til boða þar sem slíkt inngrip er mikið í lífi þeirra sem eiga 

aðild að máli.  

Ef borið er saman heildarfjöldi mála við rannsókn Thelmu Hrundar (2016) frá árinu 2016 

má sjá að hlutfallslega er aukning á forsjársviptingarmálum fyrir dómi. Í rannsókn Thelmu sem 

spannaði tímabilið 1. janúar 2008 til 31. desember 2015 féllu 27 dómar, þar af 21 á árunum 

2012 - 2015. Ef við horfum á allt tímabilið sem hún rannsakaði er meðalfjöldi mála á ári 3,38 

samanborið við 4,6 mál á ári að jafnaði eins og kemur fram í þessari rannsókn.  
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Þegar tölfræði þessarar rannsóknar er borin saman við fyrri rannsókn sést að foreldrar 

sem glíma við vímuefnavanda hefur fjölgað en munurinn er rétt rúmlega sjö prósent. Á sama 

tíma er fækkun á dómum hjá foreldrum sem eru seinfærir og þeirra sem glíma við andleg 

veikindi en í rannsókn Thelmu var hvor málaflokkur 29,6 prósent af málafjölda á meðan hann 

er 26 prósent í minni rannsókn. Er því fækkun á málum þar sem foreldrar glíma við andleg 

veikindi og hjá seinfærum foreldrum/foreldrum með greindarskerðingu.  

Í mörgum málum voru foreldrar að glíma við bæði andleg veikindi og vímuefnafíkn og 

sama þegar kom að foreldrum með greindarskerðingu. Ekki var alltaf auðvelt að sjá hvort hefði 

komið á undan vímuefnafíkn eða andleg veikindi. Í sumum tilfellum voru andleg veikindi 

tilkomin vegna neysluvanda á meðan það voru mál þar sem foreldrar leituðu í vímuefni vegna 

andlegra veikinda. Í öllum málum að einu undanskildu voru seinfærir foreldrar og þeir sem 

glímdu við greindarskerðingu að glíma við vímuefnavanda.  

Fyrri rannsóknir sýna, eins og fram hefur komið, að börn einstæðra foreldra eru í meiri 

hættu á að verða fyrir ofbeldi og vanrækslu á heimili sínu ef borið er saman við þau börn þar 

sem foreldrar voru í sambúð eða hjónabandi. Í rannsókn þessari kom einnig fram að einstæðar 

mæður væru í miklum meirihluta þegar kemur að tilkynningum til barnaverndar samanborið 

við einstæða feður enda eru þær oftar með forræði samkvæmt tölum Hagstofunnar líkt og 

komið var inn á í þriðja kafla. 

Þessi rannsókn sýnir að einstæðar mæður voru í miklum meirihluta þeirra sem krafist var 

forsjársviptingar fyrir dómi en í fimmtán málum af 23, eða 65 prósent mála var um einstæðar 

mæður að ræða. Í þremur málum eða 13 prósent mála var farið fram á forsjársviptingu yfir 

föður barnanna og í fimm málum eða 22 prósent þeirra mála sem rannsakaðir voru var krafist 

forsjársviptingar hjá báðum foreldrum. Eru þessar niðurstöður frábrugðnar rannsókn Thelmu 

Hrundar þar sem einstæðar mæður voru mun hærri prósenta eða 81 prósent og er munurinn 

á þessum tveimur rannsóknum því 16 prósent. Hvað einstæða feður varðar er munurinn níu 

prósentum hærri í minni rannsókn samanborið við fyrri rannsókn, fjölgunin á milli rannsókna 

á hjónum og sambúðarfólki er sjö prósent hærri í þessari rannsókn.   

Þar sem um opinber gögn var að ræða var búið að má út allar persónuupplýsingar, nöfn, 

kennitölur og í flestum tilfellum aldur barna. Það var því ekki hægt að setja upp graf sem sýndi 

aldur barna við forsjársviptingu eins og Thelma Hrund (2016) gerði í sinni rannsókn og bera 
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aldur saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Hjá Thelmu var yngsta barnið níu mánaða 

og elsta barnið var 15 ára. Meðalaldur á börnunum 38 sem voru í rannsókn hennar var 5,1 ár. 

8.1.1 Forsjársviptingar út frá kenningum 

Ef forsjársviptingar eru skoðaðar með tilliti til þeirra kenninga sem settar voru fram í kafla 

fimm má sjá að foreldrar eru ekki að ná, samkvæmt Bronfenbrenner, að stuðla að góðu 

félagslegum aðstæðum fyrir börn sín og því eru áhættuþættirnir fleiri en verndandi þættir og 

varpa þannig ljósi á hvernig samspil umhverfis og áhættuþátta hefur áhrif á börnin með 

neikvæðum hætti. Bronfenbrenner sagði í kenningu sinni að með því að skoða þessa þætti 

væri hægt að aðstoða einstaklinga við að skilja aðstæðurnar betur og hjálpa þeim að vinna sig 

úr aðstæðunum. Fjölskyldan er hluti að micro kerfinu sem er það kerfi sem stendur barninu 

næst. Í því kerfi á að vera inngangurinn að lífinu og er það einnig grunnurinn af þeirra þekkingu, 

er því mikilvægt að þar sé heilnæmt kerfi sem styður við barnið. Í þeim málum þar sem 

forsjársvipting fer fyrir dóm er barnavernd búin að reyna með þeim fjölmörgu úrræðum sem 

þau hafa yfir að ráða að hjálpa fjölskyldunni eins mikið og hægt er en ljóst er orðið að sú vinna 

dugar ekki til að búa börnum heilbrigt umhverfi (Bronfenbrenner, 1979). 

Kenning Belsky miðar út frá börnum sem verða fyrir ofbeldi og vanrækslu. Í öðrum hluta 

sem fjallar um fjölskylduþætti og þriðja hluta sem var um félagslega þætti má sjá að þau 23 

mál sem rannsakandi fór yfir eiga þessir þættir heima í hverju einasta máli, í öllum dómum var 

efnahagsleg staða léleg og félagslegur stuðningur lítill. Hvað fjölskylduþættina varðar voru 

samskiptin og samband á milli foreldra og barna ábótavant en það er einn af áhættuþáttum 

fyrir ofbeldi og vanrækslu (Belsky,1980). 

Ef horft er til tengslakenningar Bowlby má sjá að í öllum málum var skortur á tengslum á 

milli foreldra og barna sem hefur áhrif á þróun og þroska á tilfinningar- og félagslífi hjá 

börnum. Þá lýsti hann því að tengslin milli foreldra og barna væri uppspretta öryggis. Bowlby 

skipti tímabilum tengslakenningar upp í fjögur tímabil en hann sagði jafnframt að tengsl væri 

þróun sem ætti sér stað í gegnum allt líf einstaklings, það er því vel hægt að mynda góð tengsl 

við lítið barn en missa þau tengsl ef að barn verður fyrir vanrækslu eða ofbeldi af hálfu 

foreldris. Ef barn verður af þessum tengslum getur það haft áhrif á öll önnur tengsl sem 

viðkomandi myndar út allt sitt líf (Bowlby, 1988).  

Að lokum var fjallað um félagsnámskenningu Bandura en hann hélt því fram að félagsnám 

hefði áhrif á þá þætti sem snúa að þroska einstaklings er varðar hugarstarf, hegðun og 



70 

umhverfi. Hann sagði að börn lærðu af fyrirmyndum sínum og veldu yfirleitt þá hegðun sem 

samsvari þeirra kyni. Bandura sagði að með þessari vitneskju væri hægt að halda því fram að 

ofbeldi og vanræksla væri tilkomin vegna kynslóðartilfærslu því börn hermi eftir þeirri hegðun 

sem þau lærðu á sínum uppvaxtarárum, þ.e. lærð hegðun (Beckett og Taylor, 2016).  

Sjá má þegar forsjársviptingar eru skoðaðar með kenningarlegu sjónarmiði að skiljanlegt 

er að foreldrar séu sviptir forsjá þegar beitt hafi verið stuðningsúrræði með það að markmiði 

að styðja við foreldra en án árangurs í langan tíma. Hlutirnir höfðu ekki breyst nægjanlega til 

að börnum stafi ekki hætta af og því forsjársvipting loka úrræði. 

8.2 Helstu stuðningsúrræði 

Munur er á stuðningsúrræðum milli rannsókna. Barnavernd þarf, eins og áður hefur komið 

fram, samkvæmt lögum að vera búin að reyna öll úrræði sem þau hafa yfir að ráða áður en 

farið er fram á forsjársviptingu fyrir dómi.  

Í greiningu á fyrirliggjandi dómum voru nefnd 17 mismunandi úrræði sem voru á vegum 

barnaverndar, má sjá á fjölda úrræða að margt var reynt áður en til jafn róttækra aðgerða eins 

og forsjársviptingar var gripið. Þá hafði í öllum 23 málunum verið gerð meðferðaráætlun fyrir 

foreldra til að vinna að, ef foreldrar náðu ekki að vinna eftir henni var henni breytt og hún bætt 

í samvinnu við foreldra. Í rannsókn Thelmu Hrundar var hins vegar sex úrræði sem stóð 

foreldrum til boða og er því ljóst að mikil fjölgun hefur verið á úrræðum sem í boði eru til 

stuðnings foreldrum. Í rannsókn Thelmu var úrræði fyrir foreldra reynt 118 sinnum 

samanborið við 72 í þessari rannsókn. Ef við skoðum meðaltal af þeim úrræðum sem reynd 

voru fyrir foreldra voru þau rúmlega fjögur í rannsókn Thelmu Hrundar samanborið við 

rúmlega þrjú í þessari rannsókn. Ljóst er því að færri úrræði höfðu verið reynd við hvert mál í 

seinni rannsókn. 

Í málsgögnum var helst talað um þann stuðning sem foreldrar höfðu fengið og mun minna 

talað um stuðning sem veittur var börnunum sjálfum. Engu að síður voru nefnd tíu 

mismunandi úrræði sem beint var að börnunum sjálfum og algengast var að börn voru send í 

tímabundið fóstur. Ekki er hægt að útiloka að úrræðin hafi verið fleiri en þessi tíu sem nefnd 

voru í fyrri helming rannsóknar þar sem, eins og áður sagði, lítið var rætt um hvaða 

stuðningsúrræði hafi verið beint að börnunum í málsgögnum þar sem helst var einblínt á 

foreldra og hvaða úrræði hafi staðið þeim til boða til að bæta uppeldisfærni sína. Í rannsókn 

Thelmu Hrundar voru nefnd sex mismunandi úrræði fyrir börn og voru þau reynd 64 sinnum í 
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þeim 27 málum sem hún rannsakaði á móti 47 úrræði sem reynd voru í 23 málum í þessari 

rannsókn. Meðalfjöldi úrræða fór því úr tveimur komma fjórum niður í tvö úrræði sem er örlítil 

fækkun á milli rannsókna á meðan tegundum úrræða fjölgaði um tæplega helming. 

8.3 Ferill barnaverndarmáls frá upphafi til forsjársviptingar 

Í þeim 23 dómum sem innihaldsgreindir voru á tímabilinu 1. janúar 2016 – 31. desember 2020 

voru flestar tilkynningar frá lögreglu og heilbrigðiskerfinu. Ekki kom fram í rannsókn Thelmu 

Hrundar hvaðan fyrsta tilkynning hefði komið og því ekki hægt að vera með samanburð á þeim 

tölum.  

Málsmeðferðartími, frá fyrstu tilkynningu að forsjársviptingu, var ansi misjafn. Stysta 

málið var í eitt ár og 11 mánuði í vinnslu og það mál sem tók lengstan tíma var 11 ár og sex 

mánuði í vinnslu. Meðal tímalengd í málunum 23 var sex ár og einn mánuður og var miðgildi 

tímalengdar sex ár. Af þessum 23 málum voru tvö mál sem voru yfir ellefu ár í vinnslu, annað 

þeirra var rétt rúm ellefu ár og hitt ellefu ár og sex mánuðir. Níu málanna voru fimm ár eða 

skemur í vinnslu og þá voru 14 mál yfir fimm árum í vinnslu. Í Rannsókn Thelmu Hrundar kom 

fram að meðaltími á málsmeðferð var fjögur ár. Má því sjá að málsmeðferðartíminn hefur 

lengst um tvö ár og einn mánuð sem er helmingi lengri en fram kom hjá Thelmu, þá var stysta 

málið í hennar rannsókn níu mánuðir sem er meira en helmingi styttra en í þessari rannsókn. 

Þá var lengsta málið í vinnslu í 11 ár hjá Thelmu Hrund samanborið við 11 ár og sex mánuði í 

þessari rannsókn sem gerir tímalengdina á lengstu málum áþekka. Má velta því fyrir sér hvort 

um sé að ræða að barnavernd sé að reyna vinna lengur með fjölskyldunum eða hvort að tíminn 

sem tekur að reka málið fyrir dómstólum hafi lengst. Mögulega gæti verið að 

málsmeðferðartíminn hafi lengst vegna þess að úrræðin sem barnavernd hefur nú til stuðnings 

foreldrum eru víðtækari en á því tímabil sem rannsókn Thelmu nær yfir.  

Hafa ber í huga að á meðan á málsmeðferð stendur eru börn að búa við óviðunandi 

aðstæður þó vissulega séu þau yfirleitt komin í tímabundið fóstur þegar málið er komið fyrir 

dómstóla. 

8.4 Hagsmunir barns 

Líkt og áður hefur komið fram er vinna barnaverndar að verða meira barnamiðuð en hún var, 

það er að segja meira er gert af því að tala við börnin sjálf sem og að fá þeirra sjónarmið fram. 

Má vera að þetta hafi breyst eftir að barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna var lögfestur hér á 
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landi. Þá hefur einnig komið fram að ef hagsmunir foreldra og hagsmunir barns stangist á ber 

þeim sem vinna með málefni barna að hafa hagsmuni barns að leiðarljósi. Er það meðal annar 

gert með að útvega þeim málsvara eða talsmann.  

Í rannsókn minni kom í ljós að börnum var mun oftar skipaður talsmaður heldur en í 

rannsókn hjá Thelmu Hrund, fjöldi skipta þar sem börnum var skipaður talsmaður fór úr 26 

prósentum upp í 78 prósent sem verður að teljast góður árangur. Thelma Hrund nefndi 

jafnframt í rannsókn sinni að aukning hafi verið á að börnum hafi verið skipaður talsmaður 

eftir að Ísland lögleiddi barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og má því draga þá ályktun að 

íslenskir dómstólar séu að verða barnamiðaðari en þeir voru.  

Má því draga af því líkur að sáttmálinn hafi átt hlut í þeirri aukningu sem var um skipan 

talsmann þó að í barnaverndarlögum nr. 80/2002 komi fram í þriðju málsgrein 46. greinar:  

Þegar barnaverndarnefnd hefur tekið ákvörðun um að hefja könnun máls [skal hún taka 

afstöðu til þess] 1) hvort þörf sé á að skipa barni talsmann. [Að jafnaði skal skipa barni 

talsmann áður en gripið er til ráðstafana skv. 25., 27. eða 28. gr. og áður en sett er fram 

krafa um sviptingu forsjár skv. 29. gr. nema barn njóti aðstoðar lögmanns… ] 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í flestum málum þar sem talsmenn töluðu fyrir hönd barna kom fram að börnunum liði vel 

hjá fósturforeldrum eða í því tímabundna úrræði sem þau voru í hverju sinni. Í einu máli talaði 

barn um að vilja frekar vera hjá foreldrum en því liði samt mjög vel þar sem það væri núna. 

Var talað um það fyrir dómi að hér væri möguleg hollustu klemma hjá barninu þar sem það 

var komið á unglingsaldur.  

Fram kom í dómum sem greindir voru að börnin voru, í flest öllum tilfellum, búin að mynda 

góð tengsl við fósturforeldra og samræmist það líkani Belsky um að þegar þörfum barns sé 

mætt hvað varðar tilfinningar og umhverfi getur barn náð að aðlagast vel og myndað góð 

tengsl þó að ekki séu um að ræða frumtengsl (Belsky, 1980). 

Gagnagreining sem fór fram við vinnslu þessarar rannsóknar sýndu fram á að í öllum 

dómum, sama hvort um var að ræða fyrir Landsrétti eða Hæstarétti að hagsmunir barns voru 

hafðir að leiðarljósi við vinnslu málanna. Í öllum dómum var vitnað í 29. málsgrein 

Barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem og lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013 en fram kemur í fyrstu málsgrein níundu greinar: 

Aðildarríki skulu tryggja að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema 

þegar lögbær stjórnvöld ákveða samkvæmt viðeigandi lögum og reglum um málsmeðferð 
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að aðskilnaður sé nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins enda sé sú ákvörðun háð 

endurskoðun dómstóla. Slík ákvörðun kann að vera nauðsynleg í ákveðnum tilvikum, svo 

sem ef barn sætir misnotkun eða er vanrækt af foreldrum sínum, eða þegar foreldrar búa 

ekki saman og ákveða verður hver skuli vera dvalarstaður þess (Lög um Samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Þá var hægt að sjá með orðræðugreiningu að mikið var vísað til þess á hvern hátt 

hagsmunum barnsins væri best borgið, þá var ein setning sem stóð upp úr í orðræðugreiningu 

en hún kom fyrir í 13 af 23 dómum:  

Þegar hagsmunir foreldris og barns vegist á eigi hagsmunir barnsins, hvað því sé fyrir 

bestu, að vega þyngra á vogarskálunum. Þessi regla sé grundvallarregla í íslenskum 

barnarétti og komi einnig fram í þeim alþjóðlegu sáttmálum, sem Ísland er aðili að Hinu 

opinbera sé skylt að veita börnum vernd svo sem fyrir er mælt um í stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, barnaverndarlögum nr. 80/2002 og lögum um Samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013. 

Í hinum tíu dómunum var einnig vísað í barnaverndarlög þegar vísað var í vinnu 

barnaverndar með börnunum, algengt var að orðræðan væri á þessa leið:  

Byggt sé á því að við meðferð á málum barnanna hafi hagsmunir þeirra í hvívetna verið 

hafðir í fyrirrúmi, sbr. 1. mgr. 4. gr. barnaverndarlaga. Stefnt hafi verið að því að ná 

stöðugleika í uppvexti þeirra, sbr. 3. mgr. 4. gr. laganna og tryggja þeim það öryggi sem 

þau eigi rétt á að búa við lögum samkvæmt (Landsréttur mál nr. 366/2020). 

Einnig voru oft nefnd lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013. 

Þegar greind var notkun meðalhófsreglunnar fyrir dómi kom í ljós að í tæplega 48 prósent 

mála minntist dómari á meðalhóf eða vísaði í regluna í lögum við uppkvaðningu dóms. Þá var 

einnig minnst á meðalhóf í tæplega 48 prósent mála í málsgögnum, annað hvort af verjanda 

eða ákæruvaldi.  

Rannsókn þessi gefur því sterklega til kynna að ávallt séu hagsmunir barns hafðir að 

leiðarljósi í barnaverndarmálum.  

Í gögnum sem rannsakandi greindi er hægt að tengja kenningar sem fjallað var um í kafla 

fimm við marga fleti á öllum málunum. Með því að vera með svo mörg úrræði eins og raun bar 

vitni var verið að reyna laga þá hluti kerfisins sem ekki voru að virka vel samkvæmt 

vistfæðikenningunum. Félagsráðgjafar eru með góða heildarsýn og var hægt að kortleggja þá 

aðstoð sem fjölskyldurnar þurftu og þá var hægt að veita þeim úrræði sem hentaði betur og 

má vera að það sé ástæðan fyrir því að fleiri tegundir úrræða voru í boði fyrir bæði börn og 
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foreldra. Þá var jafnframt foreldrum oft boðið upp á bæði tilsjón og námskeið sem styður við 

kenninguna um hjálp til sjálfshjálpar. Með því að veita börnum þau úrræði sem voru í boði var 

jafnframt verið að ýta undir lausnamiðaða nálgun þó að hún hafi ekki borð árangur í þessum 

málum.  

Í kaflanum voru niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við fyrri þekkingu og fræði á sviðinu 

ásamt því að fjallað var um niðurstöður út frá kenningarlegu sjónarhorni. Í næsta kafla eru 

lokaorð frá rannsakanda þar sem fram koma meðal annars hugmyndir um frekari rannsóknir 

á sviðinu. 
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9 Lokaorð 

Líkt og áður hefur komið fram var meðal málsmeðferðartími, frá fyrstu tilkynningu og þar til 

foreldrar voru sviptir forsjá, sex ár og einn mánuður sem er rúmum tveimur árum lengri en á 

tímabilinu sem rannsókn Thelmu náði til. Spyrja má hver sé ástæðan fyrir svo mikilli lengingu 

á skömmum tíma. Vissulega kann það að hafa áhrif að nýtt dómsstig, Landsréttur, tók til starfa 

árið 2018 en ætla mætti að með því að bæta við dómsstigi hefði verið líklegra að 

málsmeðferðartíminn hefði styst. Þess ber þó að geta að þann 12 mars 2019 féll dómur gegn 

íslenska ríkinu hjá Mannréttindadómstólnum í Strassborg en í honum kom fram að: 

Ísland hefði gerst brotlegt við 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu við skipan 

fjögurra dómara við réttinn. Frá þeim tíma hafa þeir dómarar ekki verið að störfum en það 

hægði mjög á afgreiðslu áfrýjaðra einkamála við réttinn. Í kjölfarið bárust færri mál til 

Hæstaréttar þar sem flest mál sem áfrýjað er þangað eru einkamál (Dómstólasýslan, 

2019).   

Að því sögðu voru á sama tíma börn enn búandi við óviðunandi aðstæður og urðu fyrir 

vanrækslu og ofbeldi sem mun hafa áhrif á þeirra líf í langan tíma, jafnvel út lífið. Vangaveltur 

um hvort að svo langur málsmeðferðartími samræmist íslenskri löggjöf komu reglulega við 

lestur gagnanna og hvort að barnavernd ætti mögulega að bregðast fyrr við í málum þar sem 

foreldrar eru ekki samstarfsfúsir? Væri jafnvel möguleiki á að senda foreldra fyrr í 

forsjárhæfnismat til að fá mat þess sérfræðings sem framkvæmir matið á mögulegum 

úrræðum sem gætu gagnast? Væri hægt á einhvern hátt  að veita börnunum sjálfum meiri 

stuðning heldur en greint var frá í gögnunum til að minnka líkurnar á að vandi þeirra yrði eins 

djúpstæður og raun bar vitni?  

Eftir greiningu gagnanna leikur enginn vafi á að starfsmenn barnaverndarnefnda leggja sig 

fram um að aðstoða foreldra við að vinna bug á sínum vanda. Þeir reyna eftir fremsta megni 

að halda fjölskyldum sameinuðum en spurningin er engu að síður hvort reynt sé of lengi? 

Við vinnslu rannsóknarinnar kom í ljós að börnum er veittur talsmaður oftar nú en áður 

og þykir rannsakanda það vera stórt skref í rétta átt. Þá virðist einnig vera meira um að hlustað 

sé á vilja barnanna meðal annars um það hvar þau muni búa og eins tók rannsakandi 

sérstaklega eftir því þegar börn sögðust ekki vilja fara aftur heim, og gáfu fyrir því góðar og 

gildar ástæður, þá var hlustað og börnin fóru annað.  

Áhugavert væri í framhaldinu að gera könnun á líðan barnanna sem um ræðir eftir nokkur 

ár, sjá hvernig þeim reiðir af og bera þá saman líðan þeirra við málsmeðferðartímann og 
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athuga hvort að málsmeðferðartíminn hafi haft áhrif. Það er að segja að athuga hvort að 

börnum, þar sem málsmeðferðartíminn var stuttur, reiðir betur af heldur en börnum þar sem 

málsmeðferðartíminn var langur eða hvort að sá þáttur hafi engin áhrif? 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

                                                     Nafn höfundar 
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