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Útdráttur 

Ungir foreldrar hafa ávalt verið til í samfélögum heimsins en þó þessi 

samfélagshópur fari hratt minnkandi er mikilvægt að hlúa vel að þessum 

einstaklingum . Með tilkomu lengri skólagöngu, kynheilbrigðistefnu og með auknu 

forvarnarstarfi hefur tekist að fækka ótímabærum þungunum til muna. Þó vel hafi 

tekist til fæðast börn ólögráða foreldrum ár hvert og því mikilvægt að upplýsingar 

og þjónusta sé aðgengileg. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um ungmenni, ótímabærar þunganir, ólögráða 

foreldra og skoðað hvaða félagslegu úrræði standa þeim til boða. Fram kemur að 

unglingsárin eru mótandi ár í lífi hvers einstaklings þar sem mikill þroski á sér stað 

og mótun sjálfsmyndar tekur stökk. Samkvæmt rannsóknum byrja íslensk 

ungmenni fyrr að stunda kynlíf en ungmenni í nágrannalöndunum og sama má 

segja um tíðni þegar kemur að ótímabærum þungunum hjá ólögráða 

einstaklingum. Niðurstöður benda til að aðgengi að upplýsingum um fræðsluefni 

og þjónustu fyrir þennan hóp sé ábótavant og brýnt sé að huga að þessum litla en 

viðkvæma málaflokk. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um félagsleg úrræði fyrir ólögráða foreldra. Ég valdi 

umfjöllunarefnið eftir að hafa unnið með ungmennum til fjölda ára og vildi auka þekkingu 

mína á því sviði. 

Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Guðlaugar Maríu Júlíusdóttur og þakka ég henni fyrir 

góða leiðsögn. Ég vil einnig þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að hvetja mig áfram á 

krefjandi tímum og hafa trú á mér. Sérstakar þakkir fær yndislegi maðurinn minn, Gísli 

fyrir að styðja við bakið á mér í gegnum námið auk Elínar og Elínrósar fyrir yfirlestur og 

stuðning. 
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1 Inngangur  
Ungir foreldrar hafa ávalt verið hluti af samfélögum heimsins en með tilkomu lengri 

skólagöngu, forvarna og með stuðningi frá hinu opinbera hefur ungum foreldrum farið 

fækkandi. Þó þeim fækki þurfa þessir einstaklingar oft á tíðum stuðning og því er 

mikilvægt að gott aðgengi sé að upplýsingum og þjónustu. 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að einstaklingum sem verða foreldrar fyrir átján 

ára aldur og skoðað hver félagsleg réttindi þeirra eru. Þá verður litið til þeirra úrræða sem 

standa ungum foreldrum á Íslandi til boða og hvort gert sé ráð fyrir þeim í íslensku 

samfélagi. Leitast verður eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver eru 

félagsleg réttindi foreldra undir lögræðisaldri? 

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla og fellur inngangur þar undir. Annar kafli fjallar um 

ungmenni, unglingsárin og unga foreldra. Þriðji kaflinn fjallar um kynheilbrigði unglinga, 

forvarnarstarf og ótímabærar þunganir. Í fjórða kafla verður ritgerðin sett upp í 

kenningarlegt samhengi þar sem fjallað verður um kenningar sem snúa að þroska barna 

og unglinga. Greint verður frá lífsskeiðarkenningu Eriksons og kreppukenningunni. Kafli 

fimm fjallar um hvað felst í því að vera foreldri og hvaða úrræði hið opinbera býður 

barnafjölskyldum upp á. Umfjöllunarefni sjötta kafla er hlutverk félagsráðgjafa og hvaða 

þjónustu þeir veita innan félagsþjónustunnar, heilbrigðisþjónustunnar og skóla. Í sjöunda 

kafla verður farið yfir niðurstöður og umræður. 
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2 Ungmenni 
Í þessum hluta verður fjallað um ungmenni (e. adolescent), hverjir teljast til þess hóps og 

þeim helstu breytingum sem unglingar ganga í gegnum á unglingsárum. 

2.1 Hverjir teljast til ólögráða ungmenna? 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir unglingsár sem tímabil í lífi einstaklings frá 

barnæsku yfir á fullorðinsár og er miðað við aldursbilið 10–19 ára. Á þessu tímabili í lífi 

einstaklings gengur ungmenni í gegnum mikinn vöxt; líkamlegan, vitrænan og félagslegan 

sem hefur áhrif á ákvarðanatöku þeirra, hugsanir og líðan (World Health Organization, 

e.d.-a). Samkvæmt Lögræðislögum nr. 71/1997 verður einstaklingur lögráða við 18 ára 

aldur og merkir það að einstaklingur sé bæði sjálfráða og fjárráða. Þegar einstaklingur 

verður lögráða öðlast hann rétt til að ráða persónulegum högum sínum og fjármálum 

sjálfur. Fram til ársins 2022 var hægt að óska eftir undanþágu ef einstaklingur stofnaði til 

hjúskapar áður en 18 ára aldri var náð og verða því lögráða upp frá því. Andrés Ingi 

Jónsson alþingismaður lagði fram frumvarp þar sem óskað var eftir því að sá liður yrði 

felldur úr gildi því hann bryti í bága við skilgreiningu Evrópuráðsins á þvinguðum 

hjónaböndum og barnahjónaböndum og var tillagan samþykkt í júní sama ár. Einnig var 

samþykkt sú regla að ef einstaklingar stofna til hjúskapar erlendis þar sem annar eða báðir 

aðilar eru undir 18 ára aldri þá sé hjúskapurinn ekki viðurkenndur á Íslandi (Stjórnarráð 

Íslands, e.d-a, lögræðislög nr. 71/1998, hjúskaparlög nr. 31/1993, Stjórnarráð Íslands, 

2022). 

Þegar einstaklingur hefur náð 18 ára aldri hættir hann að vera barn samkvæmt 

íslenskum lögum og telst til hóps fullorðinna einstaklinga (Réttindagátt, e.d.). 

Lögráðamenn nefnast þeir sem ráða persónulegum högum barns undir 18 ára aldri. Þetta 

hlutverk fellur yfirleitt í hlut foreldra barns sem fer með forsjá með því eða annarra sem 

gegna því hlutverki (lögræðislög nr. 71/1998). Það var þó ekki fyrr en árið 1997 sem 

einstaklingur varð lögráða 18 ára, fyrir það var lögræðisaldurinn 16 ára og hafði haldist 

óbreyttur frá því að lögritið Jónsbók var lögfest árið 1281. Breytingar á borð við þessar 

voru m.a. gerðar til að aðlaga íslenska löggjöf að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þar 

sem fram kemur að „Börn eru allt fólk í heiminum yngra en 18 ára“ (þingskjal nr. 49/1996). 
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2.2 Unglingsárin 

Unglingsárin eru mótandi ár í lífi hvers einstaklings og á þeim árum taka einstaklingar 

miklum breytingum þegar kemur að þroska og mótun sjálfsmyndar (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992). Unglingsár hafa smám saman lengst í takt við þróun og breyttar 

áherslur í samfélaginu. Það hefur gerst í samræmi við skólaskyldu, lengri skólagöngu og 

takmarkað framboð af vinnu sem öllu jafna veitir ungmennum fjárhagslegt frelsi frá 

foreldrum sínum og stóla mörg ungmenni á aðstoð foreldra sinna langt inn á 

þrítugsaldurinn (Montgomery, 2009). Fræðimaðurinn G. Stanley Hall (1904) er oft sagður 

vera frumkvöðull þegar kemur að rannsóknum á unglingsárunum en hann lagði fram þá 

kenningu að unglingsárin einkenndust af tímabili storma og streitu þar sem ungmenni 

þurfa að takast á við skapsveiflur, óróleika og deilur. Hins vegar taldi fræðimaðurinn Dahl 

(2004) þetta vera tímabil þroska sem einkenndist af aukinni líkamlegri og andlegri getu; 

þá væru einstaklingar búnir að taka út þroska barnæskuáranna en þó ekki búnir að ná 

þeim þroska sem fullorðnir búa yfir. 

Til þess að fá aukna yfirsýn hafa fræðimenn skipt unglingsárunum niður í þrjú stig. 

Fyrsta stigið kallast snemm-unglingsár (e. early adolescence) og á við um einstaklinga frá 

11 til 14 ára aldurs. Á þeim árum eiga sér stað miklar breytingar þegar kemur að þroska, 

bæði líkamlegum og andlegum. Þar á meðal er þetta aldurinn þar sem flestir einstaklingar 

verða kynþroska. Annað stigið kallast mið-unglingsár (e. middle adolescence) og varir frá 

14 til 16 ára aldurs. Á þessu stigi hafa flestir einstaklingar náð fullum kynþroska. Þriðja og 

jafnframt síðasta stigið er síð-unglingsár (e. late adolescence) en þá hafa flest ungmenni 

náð útliti fullvaxta einstaklings (Spano, 2004). Margvíslegar tilfinningar fylgja því að 

komast á unglingsár og hefur þeim verið lýst sem óstöðugum, öfgakenndum og 

ófyrirsjáanlegum. Tilfinningar ungmenna tengjast jafnt þeirri líffræðilegri þróun sem á sér 

stað og þeim áskorunum að aðlagast andlega því ferli að verða líkamlega og kynferðislega 

þroskaður. Miklar hormónabreytingar eiga sér stað þar sem hormón losna út í líkamann í 

ójöfnum hlutföllum vegna ójafnvægis á líkamsstarfseminni á þessu þroskaskeiði með 

þeim afleiðingum að miklar sveiflur verða í tilfinningalífinu (Sigtryggur Jónsson, 1993). 

Starfsemi heilans tekur miklum framförum á unglingsárum og þroskast hann mishratt. 

Þessar breytingar skýra að hluta þá hegðun og tilfinningasveiflur sem ungmenni upplifa á 

þessu tímabili sem veldur því að oft reynist þeim erfitt að hugsa skýrt og taka rökréttar 
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ákvarðanir. Ákvarðanir og sjálfstjórn eiga sér stað í framheila einstaklings en framheilinn 

hefur yfirleitt ekki náð fullum þroska fyrr en á aldrinum 18 til 25 ára. Aukin hætta er á 

áhættuhegðun á þessum árum og eru ungmenni líklegri til að taka áhættu þó að þau séu 

meðvituð um mögulegar afleiðingar hennar. Afleiðingar ákvarðana sem teknar eru á 

unglingsárum geta fylgt einstaklingum langt fram á fullorðinsár og geta bæði haft 

jákvæðar og neikvæðar afleiðingar þar  (Santrock, 2016, Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Árið 2005 var gerð rannsókn af National Center for Health Statistics í Bandaríkjunum sem 

sýndi að einstaklingar á unglingsárum eru líklegri að taka þátt í hegðun sem eykur líkur á 

meiðslum eða dauða með því að aka ökutæki undir áhrifum áfengis eða vímuefna eða án 

öryggisbeltis, bera vopn og stunda óvarið kynlíf sem getur leitt til ótímabærar þungunar 

eða kynsjúkdómasmita (Eaton o.fl., 2006). 

Á unglingsárunum er sjálfsmynd einstaklinga í stöðugri mótun. Sjálfsmynd er það 

hvernig einstaklingur metur sjálfan sig á hinum ýmsu sviðum lífsins, þar má nefna 

áhugamál, persónuleika, kyn, aldur, skoðanir, gildi og störf svo dæmi séu nefnd. Þegar 

allir þessir þættir koma saman mynda þeir þá hugmynd sem einstaklingur hefur um sjálfan 

sig (Abramowitz o.fl., 1984). Jafningar hafa einnig mikið vægi þegar kemur að myndun 

sjálfsmyndar og vegur samþykki þeirra oft hærra en annarra áhrifaþátta. Unglingar sem 

ekki fá samþykki frá jafningum eru því líklegri að þróa með sér slæma sjálfsmynd (Marcek 

og Jezek, 2007). Slæm sjálfsmynd getur leitt til áhættuhegðunar og því er mikilvægt að 

ungmenni fái viðeigandi aðstoð til að bæta sjálfsmynd þeirra og líðan (Santrock, 2016). 

Þegar talað er um áhættuhegðun er algengt að hugsa um áfengis- og vímuefnaneyslu, en 

óábyrgt kynlíf unglinga fellur líka undir áhættuhegðun. Óábyrg kynlífshegðun getur leitt 

til ótímabærar þungunar hjá unglingsstúlkum og kynsjúkdómasmita (Goodson o.fl., 

2006). Þvermenningarleg rannsókn var gerð á sjálfsmynd unglinga á níunda áratug síðustu 

aldar. Rannsóknin var framkvæmd víðs vegar um heiminn og kom þar í ljós að sjálfsmynd 

unglinga var sambærilegri en gert var ráð fyrir. Kom þar fram að strákar höfðu almennt 

jákvæðari sjálfsmynd en stúlkur þegar horft var til þátta á borð við hamingju, tilfinninga, 

útlits og kynlífs. Stúlkur skoruðu hins vegar hærra á félagslega hlutanum þar sem þær 

höfðu almennt meiri samúð með öðrum, auk þess að leggja meiri áherslu á mikilvægi 

skóla og vinnu í sambandi við sjálfsmynd (Offer o.fl., 1988). 
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2.3 Ungir foreldrar 

Þegar talað er um unga foreldra hér á eftir er þá átt við foreldra sem eru undir 

lögræðisaldri, þ.e. yngri en 18 ára. 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands hefur ungum foreldrum fækkað hratt 

milli ára. Árið 2019 fæddust tuttugu börn mæðrum sem voru 18 ára eða yngri og hafa 

þessar tölur lækkað frá ári til árs en til að mynda fæddust 414 börn mæðrum 18 ára og 

yngri árið 1971, eins og sjá má í töflu 1. Árið 2019 fæddust 7 börn feðrum sem voru 18 

ára og yngri en árið 1981, fæddust 98 börn feðrum 18 ára og yngri, eins og sjá má í töflu 

2. 

Þegar rýnt er í upplýsingatöflu eitt og tvö má sjá að ungir feður hafa í gegnum árin 

eignast hlutfallslega færri börn en mæður sem gefur til kynna að ungar mæður séu að 

eignast börn með eldri karlmönnum (Hagstofa e.d.-a og -b). Ýmsar rannsóknir hafa verið 

gerðar í Bandaríkjunum þegar kemur að aldri feðra sem eignast börn með ólögráða 

stúlkum; ein slík rannsókn sýndi fram á að feður eru að meðaltali 8,8 árum eldri en 

mæðurnar sem gefur til kynna að eldri menn eru að stórum hluta valdur að ótímabærum 

þungunum hjá ólögráða stúlkum. Þó svo að rannsóknin geti ekki staðfest það gefi 

niðurstöður til kynna að aukin hætta sé á valdaójafnvægi í slíkum samböndum þar sem 

aldursbilið er mikið (Bunting og McAuley, 2004). 
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Tafla 1 Lifandi fæddir, öll börn og frumburðir eftir aldri móður 1971–2019 

 
 

 

 

 

 

 

Tafla 2 Lifandi fæddir, öll börn og frumburðir eftir aldri föður 1981–2019 
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3 Kynheilbrigði unglinga 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungt fólk á Íslandi byrjar að stunda kynlíf fyrr en í 

nágrannalöndum. Niðurstöður rannsóknar frá árinu 1992 skýrir nánar að einstaklingar 

sem voru á aldrinum 16–19 ára þegar rannsóknin var framkvæmd voru að meðaltali 15,1 

árs þegar þeir stunduðu fyrst kynlíf en einstaklingar á aldrinum 50–60 ára voru 17,6 ára 

þegar þeir stunduðu fyrst kynlíf (Jóna Ingibjörg og Sigríður Haraldsdóttir, 1998). 

Kynheilbrigði skiptist í tvo undirflokka; kynlífsheilbrigði og frjósemisheilbrigði. Báðir 

þessir flokkar leggja áherslu á almenna vellíðan í kynlífi hvort sem það er líkamleg, andleg, 

tilfinningaleg eða félagsleg vellíðan, auk frjósemi. Þegar talað er um kynlífsheilbrigði er 

átt við einstakling sem stofnar til kynferðislegs sambands við annan einstakling sem byggir 

á virðingu, auk þess sem ábyrgð og afleiðingum kynlífs er deilt þeirra á milli. 

Frjósemisheilbrigði greinir frá því frelsi sem einstaklingur hefur til að taka ákvarðanir um 

frjósemi sína, hvort sem það er að taka ákvörðun um barneignir eða að takmarka frjósemi 

sína (Haffner, 1995). 

Frá árinu 1975 hefur kynheilbrigðisþjónusta verið skilgreind í íslenskum lögum en hún 

fjallar um þjónustu sem tengist barneignum og kynlífi. Það var þó ekki fyrr en upp úr 

aldamótunum 2000 sem hafist var handa við að herða kynheilbrigðisáætlun fyrir unglinga 

með það að markmiði að draga úr þungunum hjá unglingsstúlkum og smitum 

kynsjúkdóma (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir nr. 25/1975). 

Kynheilbrigðisþjónusta fyrir unglinga tók miklum framförum árið 1994 þegar fram fór 

alþjóðlegt þing um mannfjölda og þróun í Kaíró, höfuðborg Egyptalands. Þar var gerð 

alþjóðleg samþykkt þar sem ríkisstjórnir heims voru hvattar til að styrkja þjónustu sína við 

ungt fólk auk þess að sýna þessum hóp aukna virðingu og gæta trúnaðar við þau (United 

Nations Population Fund, 2014). 

Kynferðislega ábyrgð (e. sexual responsibility) er hægt að skilgreina á tvo vegu; annars 

vegar sem siðferðislega skyldu til að upplýsa þá sem viðkomandi hefur kynmök við um 

greiningu á kynsjúkdómi og hins vegar þá skyldu gagnvart kynlífsfélaga að nota viðeigandi 

getnaðarvarnir til að fyrirbyggja hættu á ótímabæri þungun eða kynsjúkdómasmiti (Sóley 

S. Bender, 2016). Lengi hafa verið undirliggjandi gildi í samfélögum heims sem varða 
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mismunandi kröfur sem eru gerðar til karla og kvenna þegar kemur að ábyrgð tengd kynlífi 

og talaði alþjóðaþingið í Kaíró fyrir því að auka áherslur á fræðslu fyrir karlmenn um 

mikilvægi þess að byggja samskipti á virðingu og deila kynferðislegri ábyrgð. Þessi áform 

eiga að styrkja stöðu ungra mæðra og barna þeirra (United Nations Population Fund, 

2014). Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn um þetta málefni þar sem skoðuð voru þau 

skilaboð sem fjölmiðlar senda frá sér; þar kom fram að þeir ýta undir þau viðhorf til 

kvenna að það sé á þeirra ábyrgð að koma í veg fyrir þungun og ef þungun á sér stað falli 

það í þeirra hlut að sinna barninu (Hust o.fl., 2008). 

3.1 Ótímabær þungun 

Þunganir á unglingsaldri eru taldar vera alþjóðlegt vandamál sem á sér stað í öllum 

löndum heims. Auknar líkur eru á snemmbærum þungunum hjá þeim sem búa í 

jaðarsamfélögum þar sem fátækt er mikil og takmarkað aðgengi er til náms og vinnu 

(World Health Organization, e.d.-b). 

Lengi var talið að Ísland stæði jafnfætis nágrannalöndunum þegar litið var á tíðni 

barna sem fæðast ólögráða konum þar sem þessi lönd deila líkum bakgrunni, menningu 

og sögu. Þegar farið var að rannsaka viðfangsefnið nánar kom í ljós að svo var ekki heldur 

var á Íslandi hærri tíðni ótímabærra þungana (Bender o.fl., 2003). Margir áhrifaþættir 

geta ýtt undir ótímabæra þungun, eins og sést í rannsókn Hansen o.fl. (2010 ) sem gerð 

var meðal kvenna á Norðurlöndum. Þar kom fram að konur sem byrja snemma að reykja 

byrja einnig snemma að stunda kynlíf og með fleiri einstaklingum, þær nota síður 

getnaðarvarnir og eru í aukinni áhættu á ótímabærum þungunum sem og að smitast af 

kynsjúkdómum. Eldri rannsókn sem gerð var í 37 löndum, þar á meðal í Svíþjóð, 

Danmörku, Finnlandi og Noregi sýndi að tengsl voru á milli lágrar fæðingartíðni ungra 

kvenna og forvarnarstarfs á borð við opinskárrar umræðu um kynlíf, kynfræðslu í skólum 

og góðs aðgengis að getnaðarvörnum (Jones, o.fl., 1985). 

Algengt er að foreldrar bíði eftir barni sínu með mikilli eftirvæntingu þar sem slík 

breyting hefur alla jafna víðtæk áhrif á verðandi foreldra. Margar tilfinningar geta komið 

fram við það ferli, bæði jákvæðar og neikvæðar líkt og gleði og spenna eða kvíði og 

óöryggi. Neikvæðar tilfinningar má oft á tíðum tengja við þær félagslegu aðstæður sem 

einstaklingur býr við og getur jafnvel kallað fram sjúkdómseinkenni (Málfríður Stefanía 

Þórðardóttir, 2003). Auknar líkur eru á veikindum á meðgöngu því yngri sem móðirin er 



15 

auk þess sem auknar líkur eru á veikindum hjá barninu sem getur leitt til dauða (United 

Nations Population Fund, 2014). 

Meðganga og fæðingarferli getur valdið hvaða konu sem er streitu en ungum 

barnshafandi konum sem eru með takmarkaðan félagslegan stuðning og litla reynslu af 

uppeldi gengur oft á tíðum verr að fóta sig í nýju hlutverki. Rannsókn sem gerði 

samanburð á álagi hjá barnshafandi unglingsstúlkum og jafnöldrum þeirra leiddi í ljós að 

álagið var mun meira á meðal þeirra fyrrnefndu. Talið er að munurinn liggi í því að álag á 

þær sé meira eftir að barnið komi í heiminn, fjárhagsleg og félagsleg staða þeirra sé verri, 

auk togstreitu sem myndast á milli nýs hlutverks sem móður og þarfa til að sinna eigin 

þroska (Logsdon, 2008; Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011). 

3.2 Forvarnarstarf 

Samkvæmt Landlæknisembættinu (2003) er mikilvægur þáttur í eflingu lýðheilsu öflugt 

forvarnarstarf. Þegar talað er um forvarnir er átt við fyrirbyggjandi ráðstafanir til að koma 

í veg fyrir óæskilega hegðun (Íslensk nútímamálsorðabók, e.d.). Áhættuhegðun unglinga 

fellur undir óæskilega hegðun. Hún skilgreind sem hegðun sem unglingur fer sjálfviljugur 

út í en er ekki meðvitaður um þær afleiðingar sem hegðunin getur haft í för með sér, bæði 

til styttri eða lengri tíma. Því má segja að tilfinningar ráði för; ekki sé hlustað á rökhugsun 

og áhætta því tekin. Kynlíf unglinga fellur undir þennan flokk þar sem mikil spenna er fyrir 

ávinningi kynlífs en ekki litið til þeirra áhættuþátta sem því fylgir né reynt að koma í veg 

fyrir þá (Sóley S. Bender, 2016). 

Fram kemur í þingsályktun um stefnu fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030 

að „Íslensk heilbrigðisþjónusta er á heimsmælikvarða og lýðheilsustarf með áherslu á 

heilsueflingu og forvarnir hluti af allri þjónustu“ (Stjórnarráð Íslands, 2019). Með auknu 

aðgengi barna og ungmenna að veraldarvefnum hefur þessi hópur verið berskjaldaðri 

fyrir misvísandi upplýsingum um kynlíf. Forvarnarstarf og/eða kynfræðsla veitir þeim 

aukna getu til að takast á við eigin tilfinningar og stuðla að ábyrgðri hegðun þegar kemur 

að ákvörðunum (Embætti landlæknis, 2006). Til að forvarnarstarf nái tilsettum árangri og 

dragi úr áhættusamri kynhegðun unglinga þarf að vinna eftir áætlun þar sem markmið 

eru bæði til skamms tíma og lengri tíma og árangurinn mældur reglulega (Sóley S. Bender, 

2006). Þegar aðalnámskrá grunskóla landsins er skoðuð með tilliti til forvarna kemur 

eftirfarandi fram: 
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Grunnskólinn skal vinna markvisst að forvörnum og heilsueflingu þar sem hugað er 
að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan nemenda skólans. Lögð skal áhersla á 
almennar forvarnir, s.s. gagnvart tóbaki, áfengi, öðrum vímuefnum og annars konar 
fíkn, t.d. net- og spilafíkn. Mikilvægt er að allir grunnskólar komi sér upp 
forvarnaráætlun sem birt er í skólanámskrá. Í forvarnaráætlun skal m.a. vera áætlun 
skólans í fíknivörnum og áfengis- og tóbaksvörnum, áætlun gegn einelti og öðru 
ofbeldi, áætlun í öryggismálum og slysavörnum og stefna í agastjórnun. Einnig skal 
koma fram með hvaða hætti skólasamfélagið hyggst bregðast við ef mál koma upp. 
Kynna skal forvarnaráætlun skólans öllum aðilum skólasamfélagsins, starfsfólki 
skóla, foreldrum og nemendum og birta í skólanámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2011).  

Þó svo að aðalnámskrá grunnskólanna nefni ekki kynfræðslu sem einn af þeim liðum sem 

áhersla er lögð á í sambandi við forvarnarstarf þá voru margir af þeim liðum nefndir sem 

áhættuþættir tengdir við ótímabæra þungun eins og kom fram í kaflanum hér að ofan. 
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4 Fræðilegur bakgrunnur 
Hér verður efni ritgerðarinnar sett í kenningarlegt samhengi. Fyrsta kenningin sem fjallað 

verður um í þessum kafla er lífsskeiðakenning Eriksons. Farið verður yfir fyrstu fimm stig 

kenningarinnar þar sem fjallað er um hvernig þroski einstakling þróast frá æsku til 

unglingsára. Því næst verður fjallað um kreppukenninguna þar sem farið verður yfir 

hvernig áföll eða viðburðir í lífi einstaklings geta leitt til kreppuástands og hvernig 

félagsráðgjafar geta nýtt kreppuíhlutun til að aðstoða einstaklinga á viðkvæmum tímum. 

4.1 Lífsskeiðakenning Eriksons 

Erik H. Erikson var þróunarsálfræðingur sem setti fram lífsskeiðakenninguna (e. 

psychosocial development theory) sem fjallar um æviferli mannsins og lýsir því hvernig 

þroski einstaklings þróast frá fæðingu til dauðadags. Erikson lagði hana fram sem viðbót 

við hvatakenningu fræðimannsins Sigmund Freud og taldi að þroski einstaklinga tæki 

breytingum út ævina með auknum áherslum á þróun persónuleikans á unglings- og 

fullorðinsárum (Erikson, 1995). Erikson skipti lífsskeiði einstaklings niður í átta hluta sem 

spannar yfir ævina og segir hann að þegar einstaklingur tekst á við ákveðin viðfangsefni, 

mótist persónuleiki hans sem gefur til kynna hver áframhaldandi þróun verður. Fyrstu 

fimm stig Eriksons fjalla um æsku- og unglingsár einstaklings og greint verður frá þeim hér 

að neðan (Sigurjón Björnsson, 1986). 

Fyrsta stigið spannar tímabilið frá því að barn fæðist til 18 mánaða aldurs og felur það 

í sér lærdóm um traust (Batra, 2013). Viðfangsefni barnsins er að læra að treysta bæði sér 

sjálfu og umönnunaraðila sem er í flestum tilvikum móðir eða faðir. Ef vel gengur á þessu 

stigi upplifir barnið öryggiskennd, bjartsýni og traust bæði til sín og umönnunaraðila. Ef 

hins vegar ferlið gengur illa þá myndast vantraust og óöryggi bæði hjá barninu sjálfu og í 

samskiptum við aðra sem hefur áhrif á næstu stig (Sigurjón Björnsson, 1986). 

Annað stigið varir frá 18 mánaða aldri til þriggja ára aldurs og á því stigi fer barnið að 

taka sín fyrstu skref í því ferli að vera ekki háður umönnunaraðila sínum og fer að vera 

sjálfstætt í ákvarðanatöku (Erikson, 1995). Oft er hegðun barna á þessu stigi túlkuð sem 

þrjóska og fellur það í hlut umönnunaraðila að aðstoða börnin við að móta hegðun sína 

án þess þó að skerða sjálfstæðiskennd þeirra. Þegar vel tekst til þá einkennir barnið stolt, 
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sjálfstæði og öryggi í eigin skinni sem eru eiginleikar sem gott er styðjast við á næstu 

stigum (Sigurjón Björnsson, 1995). Ef barnið nýtur hins vegar ekki nægs stuðnings, hvort 

sem er frá fjölskyldunni eða samfélaginu, getur það virkað sem hindrun fyrir barnið og ýtt 

undir lágt sjálfsmat, minnkaða trú á eigin getu og undirgefni (Batra, 2013). 

Þriðja stigið er frá þriggja ára aldri þar til barnið verður sex ára. Á þessu stigi fer að 

skýrast fyrir barninu hver munurinn er á leik og raunveruleika. Barnið lærir að leika á 

sínum forsendum og fer gjarnan í hlutverkaleik þar sem það bregður sér í hlutverk þeirra 

sem það þekkir úr sínu nærumhverfi líkt og hlutverk foreldra, afgreiðslufólks og lækna svo 

dæmi séu nefnd (Erikson, 1995; Batra, 2013). Mikil lærdómur verður af þessum leikjum 

auk þess sem málþroski tekur miklum framförum og hefur barnið mikla þörf fyrir að spyrja 

spurninga. Frumkvæði styrkir barnið til frambúðar auk þess að efla sjálfsmynd og 

sköpunarkraft þess (Sigurjón Björnsson, 1995). Ef barn nær ekki að takast nægilega vel á 

við þessi verkefni er hætta á að það upplifi áhugaleysi og sektarkennd (Batra, 2013). 

Fjórða stigið er frá sex ára aldri þar til barnið verður tólf ára. Vitsmunaþroski barnsins 

færist í aukanna og barnið lærir nýja færni og þekkingu sem nýtist sem undirbúningur fyrir 

fullorðinsárin. Takist það læra þau kappsemi og meta þau sjálfsálit sitt út frá færni og 

getu. Ef þau ná ekki ljúka verkefnum og þróa með sér nýja hæfileika geta þau upplifað 

ófullnægjandi og með brotið sjálfstraust sem getur leitt til minnkaðar löngunar til leiks og 

vinnu (Batra, 2013; Sigurjón Björnsson, 1986). 

Fimmta stigið nær yfir unglingsárin frá tíu ára til 26 ára aldurs (Batra, 2013). Á þessum 

árum er aðalmarkmiðið að móta sína persónulegu sjálfsmynd auk þess sem 

einstaklingurinn gengur í gegnum miklar breytingar; félagslega, líkamlega og 

tilfinningalega. Á þessu stigi er einstaklingurinn mjög upptekinn af eigin sjálfsmynd en 

einnig hvaða álit aðrir hafa á honum. Eins er mikilvægt að tilheyra hópi því sjálfsmyndin 

er oft ekki nægilega sterk og því hefur hópurinn áhrif á sjálfsmyndina. Einkennast 

vinahópar oft af sama talanda, klippingu og klæðaburði sem gerir erfitt fyrir aðra að 

komast inn í hópinn. Smám saman skýrist sjálfsmyndin og með þeim lærdómi sem 

einstaklingurinn hefur tekið mér sér frá fyrri stigum finnur einstaklingurinn hvaða 

hlutverkum hann gegnir í lífinu. Takist það ekki er hætta á að einstaklingurinn verði 

ráðvilltur (Erikson, 1995; Sigurjón Björnsson, 1995; Batra, 2013). 
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4.2 Kreppukenning 

Kreppukenning á sér langa sögu innan félagsráðgjafar sem og sálfræðinnar sem rekja má 

til fjórða áratugs síðustu aldar þegar Erich Lindemann og samstarfsmenn hans á 

Massachusetts General spítalanum í Boston í Bandaríkjunum rannsökuðu reynslu fólks 

sem hafði lifað af eldsvoða á skemmtistað í borginni þar sem tæplega 500 manns létu lífið. 

Lýsa má kreppu sem ástandi sem skapast þegar einstaklingar, fjölskylda eða hópar 

lenda í aðstæðum sem eru það erfiðar að ekki er hægt að sjá hvernig leysa á úr þeim. Þar 

má nefna áföll eða aðra atburði þar sem persónulegir eiginleikar einstaklings eða fyrri 

reynsla nýtist ekki til að takast á við áfallið á viðunandi hátt. Kreppa getur leitt til aukins 

þroska og sjálfsþekkingar ef vel er unnið úr áfallinu en getur líka leitt til langvarandi 

erfiðleika, líkt og  tilfinningalegrar vanlíðunar, skertrar tilfinningar fyrir persónulegu 

sjálfsvirði, vanhæfni til að njóta mannlegra samskipta og skertrar getu til að framkvæma 

verkefni, sem leiðir til kreppuástands (Andrés Ragnarsson, 1997, Regehr, 2011). 

Fræðimaðurinn Caplan skipti kreppu niður í tvo flokka; staðbundna kreppu og þroskandi 

kreppu. Staðbundin kreppa (e. situational crisis) á við um áföll eða lífsviðburði á borð við 

alvarlega sjúkdómsgreiningu, veikindi, vinnumissi og skilnað. Þroskandi kreppa (e. 

developmental crisis) á við um fæðingu eða ættleiðingu barns, unglingsár, hjónaband og 

að fara á eftirlaun. Það fer eftir aðlögunarhæfni einstaklings hvort þessir viðburðir kalli 

fram kreppuviðbrögð og þar hefur stuðningsnet einstaklingsins og sá félagslegi og 

samfélagslegi stuðningur sem hann nýtur mikil áhrif. Því má segja að fyrir suma geta áföll 

leitt af sér kreppu meðan aðrir geta nýtt erfiðar aðstæður sem tækifæri til að takast á við 

nýjar áskoranir (Regehr, 2011). 

Þróuð hefur verið aðferð innan kreppukenninga sem kallast kreppuíhlutun (e. crisis 

intervention) þar sem unnið er með tilfinningaleg viðbrögð einstaklings og hvernig hann 

metur sjálfan sig eftir alvarlega atburði. Kreppuíhlutun hefur það markmið að styðja við 

einstaklinginn svo hann nái að hindra frekari afturför og í það minnsta ná þeirri virkni sem 

var til staðar fyrir áfallið þar sem lögð er áhersla á skammtímalausnir sem hvetja 

einstaklinginn til að þróa með sér bjargráð (Regehr, 2011). Kreppuíhlutun hefur lengi verið 

notuð meðal félagsráðgjafa og skipti félagsráðgjafinn og prófessorinn Albert R. Roberts 

kreppuíhlutun niður í sjö þætti til að hægt sé að fá betri heildarmynd af því hvað hún felur 

í sér. Þessir þættir eru að: 
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1. Skipuleggja og gera ítarlegt mat og hafa í huga þann skaða sem einstaklingur 

getur valdið sjálfum sér og öðrum. 

2. Sýna samkennd og virðingu, viðurkenna tilfinningar og mæta einstaklingnum 

þar sem hann er staddur. 

3. Koma auga á stærð núverandi vandamáls, þar á meðal hvað það var sem fyllti 

mælinn eða hvaða atburður það var sem gerði útslagið. Félagsráðgjafinn reynir 

að koma auga á hvar vandinn liggur og hvað það var sem leiddi til kreppunnar. 

Félagsráðgjafinn þarf að hafa í huga að þetta skref getur verið yfirþyrmandi og 

því er mikilvægt að vera skipulagður þegar tekið er á móti upplýsingum.  

4. Nota virka hlustun og kanna fyrri viðbragðsaðferðir og eins skoða hver bjargráð 

einstaklingsins voru áður. Félagsráðgjafinn kannar hvort einstaklingurinn hafi 

áður tekist á við kreppu og hvernig hann hafi unnið úr henni. Ef vel gekk að 

vinna úr fyrri kreppu hvetur félagsráðgjafinn einstaklinginn til þess að nýta sér 

þær aðferðir aftur. 

5. Taka saman þær upplýsingar sem liggja fyrir og upplýsa einstaklinginn um þær 

aðferðir sem hægt sé að nýta sér strax og ef við á vísa á aðra fagaðila þegar 

mesta kreppuástandið er liðið hjá. Félagsráðgjafinn þarf stöðugt að hafa í huga 

að þörf sé á að endurmeta stöðuna, gera breytingar og í versta falli vísa á spítala 

ef hætta er á sjálfskaðandi hegðun. 

6. Þróa og móta aðgerðaráætlanir með einstaklingnum þegar aðrir möguleikar 

hafa verið skoðaðir. Aðgerðaráætlun er strax virkjuð þar sem bæði 

félagsráðgjafinn og einstaklingurinn hafa hlutverk. 

7. Koma á áætlun um eftirfylgni. Eftirfylgniáætlanir hafa tilhneigingu til að vera til 

skamms tíma í kreppuíhlutun þó það komi fyrir að svo sé ekki (Regehr, 2011). 
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5 Skyldur og réttindi foreldra 
Ísland er velferðarsamfélag sem veitir margvíslegan stuðning til barnafjölskyldna og er oft 

á tíðum notast við hugtakið fjölskyldustefna þegar talað er um slíkan stuðning. 

Fjölskyldustefna vísar til þess stuðnings sem hið opinbera veitir barnafjölskyldum og nær 

stefnan yfir þjónustu, bætur, réttindi og skyldur sem fjölskyldur hafa. Íslenska 

velferðarkerfið er með stefnu í fjölskyldumálum sem felur í sér stuðning við 

barnafjölskyldur líkt og fæðingarorlof, barnabætur, meðlag, barnalífeyri og menntun 

(Guðný Björk Eydal, 2012). Hér fyrir neðan verður fjallað um hlutverk forsjáraðila, réttindi 

barna og hvaða úrræði hið opinbera veitir barnafjölskyldum á Íslandi. 

5.1 Réttindi barns 

Barnalög, barnaverndarlög, lög um umboðsmann barna og lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins eru allt lög sem Alþingi hefur samþykkt til þess að standa 

vörð um réttindi og velferð barna. Gildandi barnalög eru frá árinu 2003 og fjalla um 

réttindi og velferð barna. Skýrt kemur fram í lögunum að réttur allra barna sé að fá að lifa, 

þroskast og njóta verndar án mismununar. Þegar kemur að ákvörðunum sem varða barnið 

skal hagur þeirra hafður að leiðarljósi auk þess sem tekið skal tillit til skoðana þeirra í 

samræmi við aldur og þroska þeirra (barnalög nr. 76/2003). Réttindi barns ná einnig til 

foreldra. Réttur barns er að þekkja báða foreldra sína og þarf móðir að feðra barn sitt við 

fæðingu nema hún sé í skráðri sambúð eða hjónabandi. Fyrstu íslensku barnaverndarlögin 

voru sett árið 1932 en gildandi lög eru frá árinu 2002. Lögin kveða á um að öll börn eigi 

rétt á vernd og umönnun og að þeim sé sýnd virðing og umhyggja. Á þetta við um öll börn 

sem eru á yfirráðasvæði íslenska ríkisins. Lögum þessum er ætlað að tryggja börnum sem 

búa við óviðunandi aðstæður, sem og börnum sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu, 

viðeigandi aðstoð allt til 20 ára aldurs. Þá er markmið laganna að styrkja fjölskyldur í 

hlutverki sínu og beita úrræðum þegar við á (barnaverndarlög nr. 80/2002). 

5.2 Forsjá 

Forsjá felur í sér að barn á rétt á að vera í forsjá foreldra sinna, annars eða beggja þar til 

það verður sjálfráða. Með því að hafa barn í sinni forsjá þurfa foreldrar að sinna þeim 

skyldum sem kveðið er á um í lögum. Þar kemur fram að forsjáraðilar skuli annast barn 
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sitt, veita því umhyggju og virðingu og bera hag þess fyrir brjósti. Í sömu grein er tilgreind 

sú skylda foreldra að vernda barn sitt gegn hverskyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi 

háttsemi. Forsjáraðilar hafa ákvörðunarrétt yfir persónulegum högum barns, hvar það er 

búsett og fara með lögformlegt fyrirsvar barns (barnalög nr. 76/2003). Ef foreldrar slíta 

samvistum er gerður samningur hjá sýslumanni um hver fari með forsjá yfir barninu, 

skráningu lögheimilis og hvernig meðlagsgreiðslum er háttað (Sýslumenn, e.d.-a). 

Breytingar á barnalögum voru samþykktar á Alþingi 15. apríl 2021 og tóku gild í lok 

þess árs. Breytingarnar fela í sér að foreldrum og börnum fært meira frelsi í samningagerð 

sem tengdir eru forsjá, búsetu og umgengi. Samningsfrelsi foreldra er einnig aukið þegar 

kemur að framfærslu og meðlagsgreiðslum. Með þessum lagabreytingum fær barnið 

skýrari ákvæði til að gera því kleift að tjá sig og einnig að eiga frumkvæði að því 

sýslumaður boði foreldra í viðtal. Lögheimili barns verður áfram hjá einum foreldri en hitt 

foreldrið fær meiri rétt með nýju ákvæði um búsetuheimili. Markmið þessara nýju laga 

var að stuðla að jafnari stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá og ákveða að ala 

það upp sameiginlega á tveimur heimilum. Samningur um skipta búsetu gerir ríkari kröfur 

til foreldra um samvinnu og samstarf. Krafa er líka um að foreldrar skulu halda heimili í 

nálægð hvors annars til að auðvelda barninu daglegt líf (barnalög, nr. 76/2003). 

5.3 Framfærsla 

Foreldrum er skylt samkvæmt lögum að framfæra börn sín hvort sem það er í sameiningu 

eða sitt í hvoru lagi. Framfærsla skal útfærð eftir þörfum barns og högum foreldra og felur 

í sér að fæða það, klæða og sjá því fyrir húsnæði. Framfærsluskylda á við hvort sem um 

börn, kjörbörn, stjúpbörn eða fósturbörn ræðir (barnalög nr. 76/2003; Sýslumenn, e.d.-

b). 

5.4 Meðlag 

Kynforeldrar eða kjörforeldrar barna sem slitið hafa samvistum ber skylda til framfærslu 

barna sinna. Foreldri sem fer með forsjá barns eða deilir lögheimili með barni getur krafið 

hitt foreldrið um greiðslu meðlags sem skal notað til að standa straum af framfærslu með 

barninu. (Stjórnarráð Íslands, e.d.-c, reglugerð um framkvæmd meðlagsgreiðslna og 

annarra framfærslulaga nr. 945/2009). Foreldrar semja um meðlagsgreiðslur sín á milli 

sem svo er staðfest hjá sýslumanni, þó er ekki hægt að semja um lægra meðlag en 
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barnalífeyri nemur og er yfirleitt talað um einfalt meðlag. Ef samkomulag næst ekki kemur 

það í hlut sýslumanns að ákveða meðlagsgreiðslur en upp koma mál þar sem sættir nást 

ekki og þarf þá að fara með málið fyrir dómstóla (barnalög nr. 76/2003, Sýslumenn, e.d.-

b). Gefin eru út viðmið af sýslumanni þegar kemur að sérstökum framlögum. Með þessi 

viðmið til hliðsjónar er hægt að krefja meðlagsgreiðanda um að greiða ákveðna upphæð 

við skírn, fermingu og greftrun barns. Þegar kemur að gleraugnakaupum, tannréttingum 

og sjúkdómum er einnig hægt að óska eftir sérstökum framlögum frá meðlagsgreiðanda 

(barnalög nr. 76/2003). Meðlagsuppæðin tilheyrir því barni sem hún er greidd með en 

það fellur í hlut þess aðila sem fer með forsjá barns að taka við meðlaginu fyrir hönd 

barnsins og sjá til þess að það sé notað til framfærslu þess (Stjórnarráð Íslands, e.d.-c). Sé 

meðlagsgreiðsla ákvörðuð með dómi, dómsátt, úrskurðuð af sýslumanni eða samþykkt af 

honum er Tryggingastofnun skylt að greiða foreldri meðlag og sérstök framlög, þó aldrei 

meira en einfalt meðlag. Fellur það í hlut Innheimtustofnunar sveitarfélaga að innheimta 

hjá meðlagsgreiðanda og eiga samskipti við hann ef kemur til greiðsluerfiðleika. 

Fyrirkomulag líkt þessu er einnig notað í löndum eins og Austurríki, Belgíu, Danmörku, 

Finnlandi og Frakklandi (Innheimtustofnun sveitarfélaga, e.d; Gísli Gíslason, 2008). 

5.5 Barnabætur 

Barnabætur eru hluti af fjölskyldustefnu hins opinbera og eru hugsaðar sem stuðningur 

við barnafjölskyldur og eru fjármagnaðar af ríkinu. Áður fyrr voru barnabætur ætlaðar 

öllum þeim sem voru með börn á sínu framfæri en þróuðust svo í tekjutengt fyrirkomulag 

sem styður við tekjulægri fjölskyldur (Guðný Björk Eydal, 2012). Barnabætur eru ætlaðar 

þeim einstaklingum sem eru með börn undir 18 ára aldri á sínu framfæri og bera 

ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. Upphæð barnabóta er reiknuð út frá tekjum sem 

gefnar eru upp í skattframtali. Bæturnar eru greiddar út fjórum sinnum yfir árið: 1. 

febrúar, 1. maí, 1. júlí og 1. október (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). Framfærendur barna eru 

þeir einu sem geta þegið barnabætur. Hjón, einstaklingar í staðfestri samvist og 

einstaklingar í sambúð fá barnabótum skipt á milli sín og er fjárhæð ákvörðuð út frá 

samanlögðum tekjum þeirra samkvæmt skattaframtölum. Einstæðir foreldrar sem hafa 

börn sín hjá sér fá greiddar óskiptar barnabætur og hefur sameiginleg forsjá engin áhrif 

þar á (Skatturinn, e.d.). 
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Einstaklingar sem eru yngri en 16 ára þegar þau verða foreldrar fá ekki úthlutað 

barnabótum heldur fellur það í hlut foreldra þeirra að framfæra bæði barn sitt og 

barnabarn. Framfærandi fær því barnabætur bæði með barni - og barnabarni sínu og 

ákvarðast bæturnar út frá tekjum þeirra og hjúskaparstöðu, tekjur ungmennis sem eru 

undir 16 ára aldri koma ekki til skerðingar. Þegar foreldri hefur náð 16 ára aldri fær það 

að þiggja barnabætur með barni sínu og telst því framfærandi barns síns (Skatturinn, e.d.). 

5.6 Fæðingarorlof og námsstyrkur 

Fæðingarorlof er leyfi fá launuðum störfum og er ætlað einstaklingum sem starfa á 

vinnumarkaði eða eru sjálfstætt starfandi. Einstaklingar á vinnumarkaði öðlast því rétt til 

fæðingarorlofs strax við fæðingu barns eða ættleiðingu þess. Markmið fæðingarorlofs er 

að tryggja barni samvistir við foreldra sína og styðja fjölskyldur í því verkefni að samræma 

fjölskyldu- og atvinnulíf (lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 144/2020). Í byrjun árs 

2021 var fæðingarorlof lengt úr tíu mánuðum í 12 fyrir einstaklinga sem eiga fullan rétt til 

fæðingarorlofs. Mánuðunum 12 er skipt jafnt á milli foreldranna en þeim er heimilt að 

framselja allt að sex vikur til hins foreldrisins. Ef aðstæður koma upp þar sem barn er 

ófeðrað, foreldri situr af sér refsidóm eða foreldri fellur frá er heimilt að framselja allt 

fæðingarorlofið yfir á hitt foreldrið. Ef til stendur að nýta fæðingarorlof þarf það að gera 

það á fyrstu tveimur árum barns en eftir það fellur rétturinn til orlofs úr gildi. Réttur 

foreldra til töku fæðingarorlofs fellur úr gildi ef foreldrar láta frá sér barn til ættleiðingar 

eða fósturs (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Einstaklingar sem stunda fullt samfellt nám við viðurkennda menntastofnun innan 

hins almenna menntakerfis á Íslandi við fæðingu barns, frumættleiðingu eða töku í 

varanlegt fóstur eiga rétt á að fá greiddan námsstyrk. Foreldrar sem sækja um námsstyrk 

þurfa að hafa stundað fullt nám í minnst sex mánuði af síðustu tólf mánuðum fyrir 

fæðingu barns, frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur. Námsstyrkur, líkt og 

fæðingarorlof, fellur niður eftir að barn nær tveggja ára aldri (lög um fæðingar- og 

foreldraorlof nr. 144/2020). 
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6 Félagsráðgjafar 
Starf félagsráðgjafa er fjölbreytt og sinna þeir þjónustu víðs vegar í samfélaginu. Hér 

verður farið yfir störf þeirra innan skóla-, félags- og heilbrigðisþjónustu. 

Félagsráðgjöf má rekja til hina ýmsu fræðigreina, s.s. heimspeki, sálfræði, félagsfræði 

og lögfræði. Það var ekki fyrr en um aldamótin 1900 sem félagsráðgjöf varð að sérhæfðri 

starfsgrein. Þessi þverfaglegi grunnur er styrkur félagsráðgjafa og felst í því að geta sett 

sig í spor einstaklingsins og greint þann vanda sem hann kann að standa frammi fyrir. 

Grunnstoð í starfi félagsráðgjafa er að bera virðingu fyrir manngildum og sérstöðu hvers 

einstaklings, koma fram af heiðarleika og virðingu og mynda þannig gagnkvæmt traust á 

milli ráðgjafa og skjólstæðings. Félagsráðgjafi vinnur að lausn vandamála hvort sem þau 

eru félagsleg eða persónuleg með það markmiði að sporna gegn félagslegu ranglæti 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Brynja Óskarsdóttir, 2006; Farley, Smith og Boyle, 

2010). Í öllu sínu starfi starfa félagsráðgjafar eftir heildarsýn en með heildarsýn er litið svo 

á að hver og einn einstaklingur sé sérstakur og nauðsynlegt sé að líta á aðstæður hans 

með heildrænum hætti út frá öllum hliðum og í samhengi við umhverfi hans, fjölskyldu, 

vini og samfélagið í heild. Þannig öðlast félagsráðgjafar einstaka sýn til að styðja hvern og 

einn einstakling (Lára Björnsdóttir, 2006). Félagsráðgjafar þurfa að búa yfir mikilli 

þekkingu á þeim úrræðum sem í boði eru fyrir þau fjölbreyttu vandamál sem einstaklingar 

standa frammi fyrir á lífsleiðinni. Auk þess þurfa félagsráðgjafar að vinna í nánu samstarfi 

við aðstandendur og umönnunaraðila með það að markmiði að skapa farsælt samstarf og 

tækifæri til þátttöku (Brynja Óskarsdóttir, 2006). Félagsráðgjafi vinnur að lausn 

vandamála hvort sem þau eru félagsleg eða persónuleg með það markmið að sporna gegn 

félagslegu ranglæti (Félagsráðgjafafélag Íslands e.d.). 

Á Íslandi er öllum börnum skylt að sækja grunnskóla í tíu ár eða til 16 ára aldurs, nám 

í framhaldsskóla er hins vegar ekki skylda en samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 

92/2008 er fræðsluskylda til 18 ára aldurs. Á þessum tíma fer fram mikilvægt starf þar 

sem börn mótast sem einstaklingar og þjóðfélagsþegnar (lög um grunnskóla nr. 91/2008, 

mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013). Uppeldi barna fer að stórum hluta fram í 

skólum landsins og gegna starfsmenn þar mikilvægu hlutverki (Sigrún Harðardóttir, 2015). 
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Sveitarfélög sjá um rekstur á grunnskólum í sínu bæjarfélagi og bera því ábyrgð á góðu 

samstarfi á milli skólaþjónustu, félagsþjónustu, barnaverndaryfirvalda og 

heilbrigðisþjónustu til að koma til móts við þarfir nemenda (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Í byrjun árs 2022 var lögð fram tillaga til þingsályktunar á Alþingi um að auka 

félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólun þar sem talað var fyrir því að enginn vettvangur 

væri jafn kjörinn og skólinn til að veita snemmtæka íhlutun þegar kemur að félagslegri 

þjónustu við börn. Þessi tillaga hefur ekki enn verið samþykkt en unnið er að skýrslu um 

verkefnið (þingskjal nr. 374/2021–2022. Tillaga til þingsályktunar). 

Eitt af markmiðum skólafélagsráðgjafar er að greina og meta þá þætti sem geta haft 

áhrif á námið og líðan nemenda og nota forvarnir og stuðningsúrræði fyrir nemendur til 

að tryggja vellíðan í skólaumhverfinu. Skólafélagsráðgjafar notast við aðferðir 

málastjórnunar þar sem unnið er að því að afla upplýsingar um félagslegar aðstæður 

nemenda og tengsl þeirra og hafa yfirsýn yfir þá aðila sem koma að málum þeirra (Sigrún 

Harðardóttir, 2019). Skólafélagsráðgjafar starfa eftir ýmsum kenningum en kenningin um 

áhættu og seiglu (e. risk and resilience) á vel við í skólaumhverfi þar sem hún stuðlar að 

góðri sálfélagslegri líðan nemenda (Jenson og Fraser, 2011). 

Mikilvægt starf er unnið innan félagsþjónustunnar. Þjónustan fellur í hlut 

sveitarfélaganna sem starfa eftir lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Lögin eru 

svokölluð rammalög sem gefa hverju og einu sveitarfélagi frelsi til að skipuleggja sína 

þjónustu svo lengi sem farið er eftir grunnreglum laganna. Þessi lög hafa það að markmiði 

að tryggja félagslegt og fjárhagslegt öryggi fyrir íbúa sveitarfélagsins. Margþætt þjónusta 

er veitt til að ná þessum markmiðum, líkt og að bæta lífskjör einstaklinga sem standa 

höllum fæti, tryggja að uppeldisskilyrði barna og ungmenna séu þroskavæn, veita íbúum 

sveitarfélagsins aðstoð til að búa sem lengst í heimahúsum, sinna atvinnu og grípa inn í til 

að koma veg fyrir félagsleg vandamál (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Í 

2. grein laganna kemur fram að sú þjónusta getur verið félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, 

málefni barna og ungmenna og þjónusta við unglinga ásamt fleiri liðum sem ekki verður 

farið yfir hér. Í lögunum kemur einnig fram að hlutverk félagsmálanefnda sé að ráða 

menntaða einstaklinga á borð við félagsráðgjafa til að sinna ráðgjöf fyrir hönd 

félagsþjónustunnar. Verkefni þeirra eru að veita upplýsingar og leiðsögn um félagsleg 

réttindamál og stuðningur vegna félagslegs og persónulegs vanda einstaklings með það 
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markmið að hjálpa einstaklingnum til sjálfshjálpar. Sveitarstjórn hvers sveitarfélags hefur 

val um að fela félagsmálanefnd verkefni barnaverndar eða að skipa sérstaka 

barnaverndarnefnd þar sem unnið er eftir barnaverndarlögum (Guðný Björk Eydal og 

Halldór S. Guðmundsson, 2012). 

Barnaverndarnefndir starfa eftir barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þar kemur fram að 

börn eigi rétt á vernd og umönnun og að njóta réttinda í samræmi við aldur og þroska. Í 

lögunum er átt við öll börn undir 18 ára aldri og er markmið laganna að veita þeim börnum 

aðstoð sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu. 

Þessum markmiðum er fylgt eftir með því styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og 

þegar við á beita úrræðum. Barnaverndarnefndir skulu hafa fagmenntað starfsfólk í vinnu 

líkt og félagsráðgjafa, sálfræðinga og lögfræðinga. 

Allir einstaklingar sem hafa fasta búsetu á Íslandi eiga rétt á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem völ er á samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu og á 

heilbrigðiskerfið að vernda einstaklinga fyrir andlegum, líkamlegum og félagslegum 

meinum (lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Í lögunum eru félagsráðgjafar hvergi 

nefndir á nafn, en þó starfa félagsráðgjafar á mörgum sviðum innan veggja 

heilbrigðisstofnana og gegna þar ólíkum hlutverkum. Helsta áskorun félagsráðgjafa innan 

heilbrigðiskerfisins er að sinna vaxandi sálfélagslegum vandamálum einstaklinga sem 

sækja sér þjónustu á heilbrigðisstofnunum (Farley o.fl., 2012). Barnshafandi konur fá 

þjónustu á kvennasviði Landspítala og á heilsugæslustöð í sínu sveitarfélagi. Á kvennasviði 

Landspítalans starfar félagsráðgjafi sem tengiliður á milli félags- og heilbrigðisþjónustu en 

fyrsti félagsráðgjafinn hóf þar störf árið 1973. Markmið félagsráðgjafa á kvennasviði 

Landspítalans er að beita heildarsýn þar sem hugað er að félagslegri, líkamlegri og 

geðrænni heilsu skjólstæðinga og að tala fyrir mikilvægi þess að félagslegar og 

læknisfræðilegar aðgerðir séu unnar í þverfaglegu samstarfi svo árangur náist. Starf 

félagsráðgjafa á kvennasviði Landspítalans er fjölbreytt en markmiðin eru þó ávallt að 

veita upplýsingar og aðstoð varðandi félagsleg- og/eða tilfinningaleg vandamál á 

meðgöngu, við barnsburð eða vegna veikinda. Félagsráðgjafar veita jafnframt 

einstaklingum, pörum og aðstandendum sálfélagslegan stuðning og áfallaviðtöl sem geta 

komið fram vegna tilfinningalegra og félagslegra áfalla í tengslum við meðgöngu, fæðingu 

eða veikindi. Félagsráðgjafar á kvennasviði Landspítalans veita einstaklingum aðstoð og 
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upplýsa um hvernig hægt sé að nýta þá þjónustu sem samfélagið býður upp á. Það er oft 

gert í samstarfi við aðrar opinberar stofnanir líkt og aðrar heilbrigðisstofnanir og 

félagsþjónustu með það að markmiði að veita árangursríka þjónustu (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Á heilsugæslustöðum um allt land er mæðravernd. Mæðravernd stendur öllum 

barnshafandi konum til boða þeim að kostnaðarlausu frá því að þungun er staðfest og 

fram að fæðingu. Markmið mæðraverndar er að veita faglega ráðgjöf og stuðning til að 

stuðla að heilbrigði móður og barns og koma auga á áhættuþætti og bregðast við séu þeir 

til staðar. Sé kona að ganga með sitt fyrsta barn er gert ráð fyrir því að fjöldi skoðana sé 

tíu skipti, það getur þó verið mismunandi og fer það eftir þörfum móður eða mati 

ljósmóður. Í þessum skoðunum gefst móður og/eða foreldrum pláss til að ræða það sem 

þeim liggur á hjarta, allt frá heilsufari og líðan til þeirrar þjónustu sem þeim stendur til 

boða (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). 
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7 Niðurstöður og umræður 
Í þessari ritgerð var sjónum beint að foreldrum sem ekki hafa náð 18 ára aldri. Markmið 

ritgerðarinnar var að leita svara við spurningunni: Hver eru félagsleg réttindi foreldra 

undir lögræðisaldri? 

Í upphafi ritgerðar var fjallað um ungmenni, hverjir teljast til ólögráða ungmenna og 

hvað það er sem einkennir unglingsárin. Árið 1997 voru gerðar breytingar á 

lögræðislögum hér á landi þar sem lögræðisaldurinn var hækkaður frá 16 árum upp í 18 

og er það sá aldur sem stuðst var við í þessari ritgerð (lögræðislög nr. 71/1998). Unglingsár 

eru mótandi ár í lífi hvers einstaklings þar sem tekist er á við miklar breytingar þar sem 

gengið er í gegnum mikinn líkamlegan -, vitrænan - og félagslegan vöxt. Allt hefur þetta 

áhrif á ákvarðanatöku, hugsanir og líðan unglinga (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, World 

Health Organization, e.d.-a). Sjálfsmynd einstaklings er í stöðugri mótun á unglingsárum 

og á þeim tíma er einstaklingur að máta sig á ýmsum sviðum, má þar nefna  áhugamál, 

persónuleika, kyn, aldur, skoðanir, gildi og störf sem hefur áhrif á hvernig einstaklingur 

metur sjálfsmynd sína (Abramowitz o.fl., 1984). Slæm sjálfsmynd getur leitt til 

áhættuhegðunar og fellur óábyrgt kynlíf unglinga undir þann flokk (Goodson o.fl., 2006). 

Fram kom í ritgerðinni að ungt fólk á Íslandi byrjar að stunda kynlíf fyrr en í 

nágrannalöndum okkar og því er mikilvægt að huga að kynheilbrigði ungmenna á Íslandi. 

Kynheilbrigði stuðlar að vellíðan í kynlífi og felur það í sér að þegar einstaklingur stofnar 

til kynferðislegs sambands við annan einstakling þarf að byggja það á virðingu en einnig 

að deila ábyrgð og afleiðingum þess. Kynheilbrigði felur einnig í sér það frelsi sem 

einstaklingur býr yfir varðandi frjósemi sína, hvort sem það er að takmarka hana eða huga 

að barneignum (Haffner, 1995). Kynheilbrigðisþjónusta hefur verið skilgreind í íslenskum 

lögum frá árinu 1975 en var það ekki fyrr en um aldamótin 2000 sem farið var að vinna 

markvisst að kynheilbrigðisáætlun fyrir ungmenni með það markmið að draga úr 

þungunum hjá unglingsstúlkum og smitum kynsjúkdóma (lög um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir nr. 25/1975). 

Þunganir á unglingsaldri eru taldar vera alþjóðlegt vandamál sem má finna í öllum 

löndum heims. Ungar stúlkur sem búa í jaðarsamfélögum búa við auknar líkur á 

snemmbæri þungun þar sem fátækt er mikil og aðgengi til náms og vinnu er takmarkað 
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(World Health Organization, e.d.-b). Eins og fram kom hér að ofan þá byrja íslensk 

ungmenni að stunda kynlíf fyrr en í nágrannalöndunum og sömu sögu er að segja um 

ótímabærar þunganir. Þegar skoðaðar eru upplýsingar frá Hagstofu Íslands má sjá að 

ungum foreldrum fer fækkandi hér á landi. Þegar að mælingar hófust árið 1971 fæddust 

418 börn ungum mæðrum samanber 20 börn árið 2019 sem gefur til kynna að 

kynheilbrigðisáætlun íslenska ríkisins sé að ná settum markmiðum. 

Mikilvægur þáttur í eflingu lýðheilsu er öflugt forvarnarstarf (Landlæknisembættið, 

2003). Með auknu aðgengi barna og ungmenna að veraldarvefnum hefur þessi hópur 

orðið berskjaldaðri fyrir misvísandi upplýsingum um kynlíf. Forvarnarstarf og kynfræðsla 

veitir þar mikilvæga vörn og upplýsingar svo ungmenni séu í stakk búin þegar kemur að 

ákvörðunum í þeirra eigin lífi (Sóley S. Bender, 2006). Ef skoðuð er aðalnámskrá 

grunnskólana er lítið að finna þar um forvarnarfræðslu eða kynfræðslu yfir höfuð og því 

undir hverjum skóla komið hvernig og hve oft henni er sinnt. 

Á Íslandi er margvíslegur stuðningur veittur barnafjölskyldum af hinu opinbera og er 

það gert í samræmi við hin ýmsu lög hér á landi. Í barnalögum nr. 76/2003 kemur fram að 

réttur allra barna sé að fá að lifa, þroskast og njóta verndar án mismununar og auk þess 

sé það réttur barns að þekkja báða foreldra sína. Barnaverndarlög nr. 80/2002 taka í sama 

streng þar sem eitt af markmiðum þeirra er að styrkja fjölskyldur í hlutverki sínu og beita 

úrræðum þegar við á. Ýmsum skyldum þarf að framfylgja þegar einstaklingur eignast barn, 

hvort sem par sé í sambúð, í hjónabandi eða fari í sitt hvora áttina. Þegar foreldrar eru 

ekki í sambandi þarf að taka ákvörðun um hver það sé sem fer með forsjá, hvar lögheimili 

barnsins skuli vera, hver það sé sem greiðir meðlag og hve mikið. Ekki fengust upplýsingar 

um það hvernig meðlagsgreiðslum er háttað ef foreldri undir 18 ára er gert að greiða 

meðlag með sínu barni þó svo að höfundur hafi sent fyrirspurn til embættis 

Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og Tryggingastofnun. 

Barnabætur eru greiddar með einstaklingum sem ekki hafa náð 18 ára aldri og eru 

þær áætlaðar út frá fjölda barna og tekjum foreldra þeirra samkvæmt skattaframtali. 

Einstæðir foreldrar sem hafa lögheimili barna hjá sér fá óskiptar barnabætur og hefur 

sameiginleg forsjá engin áhrif þar á (Skatturinn, e.d.). Þegar skoðuð eru réttindi ólögráða 

foreldra til barnabóta kemur í ljós að ef einstaklingur er yngri en 16 ára þá fellur það í hlut 

foreldra eða framfæranda að þiggja barnabætur með barni sínu og barnabarni og 
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ákvarðast bæturnar út frá tekjum þeirra og hjúskaparstöðu. Þegar foreldri nær 16 ára 

aldri öðlast hann rétt til að þiggja barnabætur með sínu barni og telst því framfærandi 

þess (Skatturinn, e.d.). 

Fæðingarorlof er leyfi frá launuðum störfum og hafa foreldrar rétt til þess frá fæðingu 

barns. Fæðingarorlof er ætlað þeim sem starfa á vinnumarkaði en þeir sem stunda 

samfellt nám við viðurkennda menntastofnun á Íslandi eiga rétt á að fá greiddan 

námsstyrk (lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 144/2020). Þar sem skólaskylda er til 16 

ára aldurs og fræðsluskylda til 18 ára aldurs má áætla að flestir ólögráða foreldrar nýti sér 

námsstyrk fremur en fæðingarorlof (lög um grunnskóla nr. 91/2008, lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Störf félagsráðgjafa eru fjölbreytt og sinna þeir þjónustu víðs vegar í samfélaginu. 

Þverfaglegur grunnur þeirra felur í sér hæfni til að setja sig í spor einstaklings og greina 

þann vanda sem hann kann að standa frammi fyrir (Félagsráðgjafafélag Íslands e.d.). Ekki 

er hægt að gera ráð fyrir að ólögráða foreldrar þurfi að nýta sér þjónustu félagsráðgjafa 

og fer það eftir því hver félagsleg staða og bakgrunnur þeirra er. Komi upp sú staða að 

þörf sé á ráðgjöf hjá félagsráðgjafa er hægt að fá ráðgjöf hjá ýmsum opinberum 

stofnunum. Skólafélagsráðgjafar eru í stakk búnir að veita snemmtæka íhlutun og veita 

ráðgjöf í nærumhverfi barnsins (þingskjal nr. 374/2021–2022. Tillaga til þingsályktunar). 

Tengsl skólanna við félagsþjónustu, barnaverndaryfirvöld og heilbrigðisþjónustu gerir 

þeim kleift að koma á samskiptum við aðrar stofnanir sé þess þörf (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Í ljósi þeirra upplýsinga sem safnað var saman fyrir þessa ritgerð er hægt að segja að 

aðgengi ólögráða foreldra að upplýsingum um félagsleg úrræði getur reynst erfitt. Þó  

ólögráða foreldrum fari hratt fækkandi í samfélaginu er mikilvægt að hlúa vel að þessum 

viðkvæma hópi og aukið upplýsingaflæði til þeirra væri einn liður í að gera þetta ferli 

auðveldara. 
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