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Útdráttur 

Áhersla hefur verið lögð á að veita fjölskyldum innan barnaverndar stuðning á 

heimili. Stuðningsúrræðið tilsjón er eitt af þeim lögbundnu úrræðum, skv. 

barnaverndarlögum, sem barnaverndarnefndir hafa þar sem markmiðið er að 

styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu á heimilinu. Um er að ræða 

einstaklingsmiðaða þjónustu út frá þörfum fjölskyldunnar. Rannsóknin er sú fyrsta 

sinnar tegundar hér á landi þar sem markmiðið var að skoða hvenær tilsjón er beitt í 

barnaverndarmálum, hver reynslan var af úrræðinu, vinnuaðferðir félagsráðgjafa við 

beitingu úrræðisins og þátttöku barna og foreldra. Einnig var markmiðið að skoða 

uppbyggingu stuðningsúrræðisins tilsjón með það fyrir augun að meta hvort þörf sé 

á að þróa úrræðið enn betur. Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð og tvær 

barnaverndarnefndir tóku þátt í rannsókninni. Tekin voru eigindleg viðtöl við fjóra 

félagsráðgjafa og tvær fjölskyldur, þ.e. mæður og tvö börn. Einnig voru skoðaðir 

tilsjónarsamningar og umsóknir um tilsjón vegna fjölskyldna sem notuðu tilsjón á 

árinu 2009. Auk þess svöruðu félagsráðgjafarnir hjá barnaverndarnefndunum 

spurningalista um hverja fjölskyldu sem notuðu tilsjón á árinu 2009 en um var að 

ræða 37 fjölskyldur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að helsta ástæða 

afskipta barnaverndarnefndar þegar tilsjón var beitt væri vanræksla varðandi 

umsjón og eftirlit, tilfinningaleg vanræksla og erfiðleikar barns í skóla. Helstu 

markmið tilsjónar voru að veita uppeldislega ráðgjöf, skipuleggja daglegt líf 

heimilisins og veita móður persónulegan stuðning. Þátttaka foreldra og barna við 

gerð markmiða og við mat á árangri tilsjónar var takmarkaður sérstaklega hjá 

börnunum. Við mat á niðurstöðum bendir ýmislegt til þess að helsti kostur 

úrræðisins sé sá að þjónustan fór fram á heimili fjölskyldunnar og var 

einstaklingsmiðuð. Aftur á móti voru helstu ókostir úrræðisins lítil verkstjórn og 

eftirlit, skortur á skýrum verkferlum, enginn sýnilegur yfirmaður kom að úrræðinu 

og skipulag skorti. Félagsráðgjafarnir í rannsókninni töldu mikilvægt að auka faglega 

menntun tilsjónarmanna til að geta betur tekist á við meiri ábyrgð og þann vanda 

sem fjölskyldurnar glíma við. Auk þess má bæta aðgengi að handleiðslu fyrir 

starfsmennina. Þrátt fyrir ókosti úrræðisins var margt sem benti til þess að 

þátttakendurnir í rannsókninni hefðu trú á tilsjón en teldu jafnframt mikilvægt að 

þróa úrræðið áfram með því að sníða burt vankanta þess og virkja samráð foreldra 

og barna hvað úrræðið varðar.  
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Abstract 

The emphasis in child protection work has been to support children and parents in 

their own homes. One way of doing this according to the Icelandic Child Protection 

Act is to provide the family with a support person to assist the parents in caring for 

and raising their children in the home in a way that best meets the needs and 

interests of the family. This research is the first of its kind in Iceland where the aim 

was to evaluate the use of a support person in child protection cases to understand 

the experience of the participants, social work methods in application of the 

resource and the involvement of children and parents. Furthermore, the goal was to 

examine the structure of the support person resource in order to evaluate the need 

to develop it even better. Qualitative research method was applied and two child 

welfare committees participated in the research. Qualitative interviews were 

conducted with four social workers and two families i.e. mothers and two children. 

Contracts made between the child protection services and the supported families 

and application for the support regarding families who used the resource in 2009 

were analyzed. In addition, the social workers filled out a questionnaire about the 

families who had got support from a support person in 2009, in total 37 families. 

Results from this research suggest that the main reasons for the intervention of 

child protection in relation to using support persons, are neglected supervision and 

care, emotional neglection and difficulties in school. The main objectives in using 

support persons were to provide pedagogical guidance, to organize daily routines at 

home and to offer personal support to the mother. Parents‘ and children‘s 

participation in making goals and evaluating the effectuality of the support person 

resource was limited especially when it came to the children. In evaluating the 

results, there is much that indicates that the main advantage of the support person 

resource was that the service was provided in the family‘s home and was 

personalized. However the main disadvantages were low supervision, lack of clear 

procedures, no visible administrator of the resource and lack of structure. The social 

workers in the research considered it important to enhance the professional 

education of support persons in order for them to be more capable of handling 

increased responsibility and the problems the families face. They also found it 
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important to improve access for the support persons to receive guidance. Despite 

the disadvantages of the resource there was much evidence that participants in the 

research believed in the resource but at the same time felt it was important to 

develop it further by improving its shortcomings and to increase the active 

participation of parents and children. 
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Formáli 

Þessi ritgerð, Stuðningsúrræðið tilsjón í barnaverndarmálum, er 40 eininga 

lokaverkefni í meistaranámi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hún er afrakstur 10 

mánaða rannsóknarvinnu, frá hausti 2010 til sumars 2011, og er byggð á eigindlegri 

aðferðafræði.  

 

Anni G. Haugen, lektor við félagsráðgjafardeild var leiðbeinandi minn við gerð 

verkefnisins. Ég þakka henni fyrir hlýhug í minn garð og þann ómælda stuðning sem 

hún veitti mér við rannsóknarvinnuna. Anni hvatti mig ótrauð áfram og veitti mér 

gagnlegar leiðbeiningar og kann ég henni bestu þakkir fyrir.  

 

Þakkir fá þeir starfsmenn sveitarfélaganna og fjölskyldurnar sem tóku þátt í 

rannsókninni fyrir ánægjulegt og gott samstarf. Ég vil sérstaklega þakka börnunum 

og foreldrunum sem sýndu hugrekki sitt með því að leyfa mér að skyggnast inn í líf 

þeirra.  Reykjanesbær veitti mér leyfi og svigrúm til að stunda nám með starfi og 

færi ég yfirmanni mínum bestu þakkir fyrir það.  

 

Guðni Gunnarsson og Guðlaug María Lewis lásu yfir hluta af ritgerðinni og Halldór 

Sigurðsson hjálpaði við uppsetningu og þakka ég þeim kærlega fyrir þeirra aðstoð.  

 

Fjölskylda mín fær bestu þakkir fyrir þann stuðning og þá þolinmæði sem þau veittu 

mér við gerð rannsóknarinnar. Ritgerðarvinnan krafðist margs af fjölskyldunni og vil 

ég þakka Jóni Þór, eiginmanni mínum, fyrir það svigrúm sem hann gaf mér með því 

taka að sér að sinna börnum okkar og heimili. Dætur mínar, Þorbjörg Birta og 

Ragnheiður Anna, sýndu þeim litla tíma sem ég átti aflögu handa þeim mikinn 

skilning og þakka ég þeim kærlega fyrir það.  
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á það hvenær verið er að nota 

stuðningsúrræðið tilsjón (hér eftir aðeins nefnt tilsjón) í barnaverndarmálum, 

vinnulag félagsráðgjafa í barnavernd þegar úrræðinu er beitt, reynsluna af úrræðinu 

og gagnsemi þess. Einnig er það markmið rannsóknarinnar er að skoða uppbyggingu 

úrræðisins.   

Tilsjón er eitt af þeim úrræðum sem barnaverndarnefndir geta beitt til að 

styrkja fjölskyldur í vanda skv. barnaverndarlögum nr. 80/2002. Í 22. gr. reglugerðar 

um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 

652/2004 (hér eftir nefnd reglugerð) kemur fram að markmið tilsjónar er fyrst og 

fremst að aðstoða foreldra við að sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum sem 

hentar best hag og þörfum barns. Stuðningurinn fer fram á heimili fjölskyldnanna 

þar sem reynt er að sníða þjónustuna eftir þeirra þörfum.  

Á Íslandi voru málefni 4.147 barna til meðferðar hjá barnaverndarnefndum á 

árinu 2009 og af þeim fengu 452 tilsjón, persónulegan ráðgjafa eða 

stuðningsfjölskyldu. Búsetustaða ofangreindra barna var þannig að 36,7% bjuggu 

hjá kynforeldrum, 41,3% hjá móður og 5,4% hjá föður. Aldursdreifing barnanna var 

ekki mikil en flest voru þau á aldrinum 11–14 ára, eða um 26,0%, en síðan voru 

25,3% þeirra á aldrinum 6–10 ára (Barnaverndarstofa, 2011). Aðeins eru til 

munnlegar upplýsingar hjá starfsmanni Barnaverndarstofu um helstu tekjulind 

foreldra í 72% af þeim barnaverndarmálum sem skráð voru á árinu 2009. Hjá 

mæðrunum var launuð atvinna í 58,6% tilfella og næst á eftir örorkubætur í 25% 

tilvika. Hjá feðrunum var langalgengast að helsta tekjulind þeirra væri launuð 

atvinna eða í 83% tilfella (Halla Björk Marteinsdóttir munnleg heimild, 29. apríl 

2011).  

Foreldrahlutverkið er eitt mikilvægasta hlutverk sem við tökum að okkur á 

lífsleiðinni og að sama skapi vandasamt. Samkvæmt 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 

kemur fram að foreldrum er skylt að tryggja barni sínu gott uppeldi ásamt því að 

veita því umönnun og virðingu. Auk þess skulu foreldrar leiðbeina því og vernda það  
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gegn ofbeldi. Ráðherranefnd Evrópuráðsins samþykkti árið 2006 tilmæli til 

ríkisstjórna aðildarríkjanna um stefnu til eflingar foreldrahæfni. Þar er meðal annars 

lögð áhersla á að foreldrum beri að veita barni sínu viðeigandi uppeldi þannig að 

það geti notið sín sem best. Foreldrar þurfa að mæta þörfum barnsins af ást og 

öryggi, hvetja til opinna og heiðarlegra samskipta, verja tíma með börnunum ásamt 

því að kenna þeim að virða reglur og hegða sér í samræmi við þær (Evrópuráðið, 

2006a). Að veita stuðning á heimili er ein leið til að efla foreldra í 

uppeldishlutverkinu og á sér langa sögu í barnaverndarvinnu. Að fara á heimili 

fjölskyldunnar er góð leið til að kanna aðstæður og fara yfir þau úrræði sem eru til 

staðar hjá fjölskyldunni. Á heimilinu er hægt að skoða betur tengslin á milli foreldra 

og barna auk þess sem foreldrar eiga auðveldara með að tileinka sér nýja færni í 

sínu eigin umhverfi því þar eru þeir yfirleitt öruggari (Berry, Charlson og Dawson, 

2003; Helga Jóhannesdóttir, 1997).  

Í Stefnumarkandi áætlun um barnavernd á árunum 2007–2010 hjá 

félagsmálaráðuneyti og Barnaverndarstofu (2007) var lögð áhersla á að innleiða ný 

úrræði í barnaverndarmálum þar sem markmiðið var að vinna með vanda barna og 

foreldra í eigin nærumhverfi. Þannig var lögð áhersla á að draga úr stofnanavistun 

og stytta þann tíma sem börn væru í fóstri. Þessi stefna samræmist vel samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir nefndur Barnasáttmáli) en þar 

er lögð áhersla á að ekki eigi að grípa til vistunar utan heimilis fyrr en búið er að 

reyna vægari úrræði (Þórhildur Lindal, 2007). Auk þess kemur fram í meginreglum 

Evrópuráðsins (2005) að veita eigi fjölskyldum stuðning í samræmi við sérstakar 

þarfir þeirra og að vistun barns utan heimilis eigi að vera undantekning. Samhliða 

þessum breytingum er aukin krafa í samfélaginu um samráð og virka þátttöku 

foreldra og barna í ákvarðanatöku við vinnslu máls. Samvinna við börn og foreldra 

við vinnslu barnaverndarmáls er oft forsenda fyrir því að breytingar á umönnun og 

aðbúnaði barna takist. Þrátt fyrir auknar kröfur um samráð hafa rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á þátttöku barna við vinnslu mála sýnt fram á að hún er 

takmörkuð (Anni G. Haugen, 2009; Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Halldór S. 

Guðmundsson, 2005; Hervör Alma Árnadóttir, 2006; Schofield og Thoburn, 1996).  
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Skortur er á rannsóknum á sviði barnaverndar er varða þátttöku barna og 

foreldra að stuðningsúrræðum sem beitt er í barnaverndarmálum, og það varð til 

þess að ég fékk áhuga á þessu rannsóknarsviði. Ég hef starfað við barnavernd 

síðastliðin 13 ár eða frá því að ég útskrifaðist sem félagsráðgjafi frá Háskóla Íslands 

árið 1998 og hef því ákveðna þekkingu og reynslu af barnaverndarstarfi hér á landi. Í 

mörgu tilliti hafa áherslur breyst á liðnum árum við vinnslu barnaverndarmála hér á 

landi og það hefur kallað á breyttar vinnuaðferðir félagsráðgjafa í barnavernd (aðrar 

stéttir vinna einnig að barnaverndarmálum en hugtakið félagsráðgjafi verður notað 

sem samheiti yfir þá starfsmenn því að þeir tóku aðeins þátt í rannsókninni). Þessar 

breytingar eru meðal annars aukin krafa um þátttöku foreldra og barna að 

ákvarðanatöku við vinnslu máls en slík þátttaka er talin sjálfsagður réttur fólks nú á 

tímum ásamt öflugri einstaklingsmiðaðri þjónustu á heimili í stað þess að vista börn 

á stofnun eða í fóstri.  

Við rannsóknina var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum og tvær 

barnaverndarnefndir tóku þátt í henni. Við gagnaöflun voru tekin eigindleg viðtöl við 

fjóra félagsráðgjafa og tvær fjölskyldur, þ.e. mæður og tvö börn. Auk þess voru 

skoðaðir fimm tilsjónarsamningar sem gerðir voru á árinu 2009 hjá annarri 

barnaverndarnefndinni og sex umsóknir um tilsjón hjá hinni nefndinni en þar voru 

ekki gerðir tilsjónasamningar. Barnaverndarstarfsmenn hjá ofangreindum nefndum 

svöruðu spurningalista fyrir hverja fjölskyldu sem notuðu tilsjón árið 2009 en um var 

að ræða 37 fjölskyldur. Markmiðið með því að leita þessara upplýsinga var að fá 

heildstæðari mynd af þeim fjölskyldum sem nota tilsjón og þeim þáttum sem unnið 

var með við beitingu úrræðisins.  

Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi og vonandi mun hún hafa 

ákveðið gildi til eflingar stuðningsúrræðum í barnavernd þar sem hún varpar nokkru 

ljósi á þann hóp sem notar tilsjón. Foreldrar og börn lýstu reynslu sinni og líðan af 

því að nota úrræðið auk þess sem viðhorf félagsráðgjafa í barnavernd gagnvart 

tilsjón kom fram. Með þessu mun þekking á úrræðinu vonandi aukast og hægt 

verður að öðlast nýjan skilning á þörfum foreldra og barna. Gera má ráð fyrir að 

rannsóknin leiði til þess að hægt verði að meta gæði tilsjónar út frá ýmsum 

sjónarhornum. Auk þess má ætla að þessi nýja þekking gagnist starfsmönnum 
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barnaverndar við að leggja grunn að breyttu verklagi ásamt því að þróa úrræðið enn 

betur til að hægt sé að koma betur á móts við fjölbreyttar þarfir fjölskyldna og bæta 

jafnframt uppeldisaðstæður barna. 

 

Í rannsókninni voru eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hvernig er vinnuaðferð félagsráðgjafa í barnavernd þegar þeir beita tilsjón í 

barnaverndarmálum? 

 Hvenær er tilsjón beitt í barnaverndarmálum? 

 Hvernig er tilsjón uppbyggð? 

 Hver er reynslan af tilsjón? 

 

Að loknum inngangi verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar 

þar sem fyrst verður fjallað um tvær mismunandi vinnuaðferðir félagsráðgjafa í 

barnavernd, því næst er gerð grein fyrir stuðningi við barnafjölskyldur á heimili og 

helsta vanda foreldra og barna sem nota þjónustu barnaverndar og að lokum verður 

fjallað um tilsjón á vegum barnaverndarnefnda. Í kafla þrjú er framkvæmd 

rannsóknarinnar gerð skil ásamt takmörkum hennar, siðfræðilegum þáttum og 

aðferðafræðilegum áskorunum. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og á eftir honum fylgir umræðukafli þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar verða teknar saman og tengdar við fræðileg sjónarhorn. Lokaorð 

fylgja síðan í sjötta kaflanum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla þar sem fyrst verður fjallað um tvær vinnuaðferðir 

sem eru ríkjandi hjá félagsráðgjöfum við vinnslu barnaverndarmála. Því næst verður 

greint frá stuðningi við foreldra á heimili eins og hann hefur þróast til að mæta 

fjölbreytileika fjölskyldna með það að markmiði að komast hjá því að vista börn á 

stofnunum. Loks verður svo fjallað um tilsjón sem er eitt af þeim úrræðum sem 

barnaverndarnefndir á Íslandi hafa upp á að bjóða þeim foreldrum sem þurfa að efla 

foreldrahæfni sína.  

2.1 Vinnuaðferðir við vinnslu barnaverndarmála 

Hér verður greint frá foreldramiðaðri og barnamiðaðri nálgun sem notaðar eru við 

vinnslu barnaverndarmála. Ástæðan fyrir vali á þessum vinnuaðferðum er sú að 

foreldramiðaða nálgunin var ríkjandi við vinnslu barnaverndarmála á liðinni öld en 

barnamiðaða nálgunin spratt síðan fram við aldarlok og þróaðist áfram í byrjun 

nýrrar aldar í kjölfar hugmyndafræði um aukið samráð og virka þátttöku foreldra og 

barna að eigin barnaverndarmáli. Hugmyndafræðin um þátttökulýðræði, einkum 

hvað varðar þátttöku og réttindi barna, mótar mjög hugmyndir samtímans og 

endurspeglast meðal annars í barnaverndarlögum og Barnasáttmálanum. Því er 

áhugavert að skoða hvor vinnuaðferðin er ríkjandi meðal félagsráðgjafa við vinnslu 

barnaverndarmála. Að lokum verður fjallað um mikilvægi samvinnu foreldra og 

barna í barnaverndarvinnu þar sem tilsjón byggist á virkri þátttöku barna og foreldra 

að úrræðinu.  

2.1.1  Foreldramiðuð nálgun (e. adult-directed practice) 

Þegar unnið er eftir foreldramiðaðri nálgun eru foreldrar þátttakendur í vinnslu 

mála og litið er svo á að þarfir og hagsmunir barna þeirra séu þeir sömu og 

foreldranna. Börnin taka ekki þátt í ákvarðanatöku og ekki er hlustað á þeirra 

sjónarmið (Fern, 2008).  

Rannsóknir á Norðurlöndum upp úr 1980 sýndu að sýnileiki barna við vinnslu 

barnaverndarmála var ekki mikill heldur beindist athyglin aðallega að foreldrunum. 

Almennt viðhorf manna var það að börn gætu ekki og ættu ekki að bera ábyrgð á 

aðstæðum sínum og hegðun í sama mæli og fullorðnir. Ung börn áttu raunar erfitt 
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með það en eldri börnin voru fremur álitamál (Guðrún Kristinsdóttir, 1991; Helga 

Jóhannesdóttir, 1997). Þótt slík viðhorf væru ríkjandi á þeim árum mátti merkja 

ákveðnar breytingar um allan heim varðandi stöðu barna. Farið var að líta svo á að 

börn væru félagslega fær um að taka virkan þátt í að móta eigið líf, menningu sína 

og umhverfi. Auk þess hefðu þau rétt á að hafa skoðanir á þeim aðstæðum sem 

snertu þau (Dockett, 2008). 

Í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (1991) kom fram að foreldramiðaða 

nálgunin var ríkjandi innan barnaverndar og einblínt var á vanda foreldra og stöðu 

þeirra í stað þess að huga frekar að hagsmunum barnanna og þeirra vanda. Börnin 

höfðu því í raun minnsta vægið við alla vinnslu mála þó að þáttur þeirra hefði smám 

saman aukist gegnum tíðina. Við vinnslu barnaverndarmála hér á landi á síðustu öld 

var algengast að móðirin fengi mesta athygli barnaverndarstarfsmanna af öllum 

fjölskyldumeðlimum og fyrir vikið var það hún sem tók alla jafna ákvarðanir fyrir 

fjölskylduna. Hlutverk feðra í barnaverndarvinnu var því frekar takmarkað og ekki 

var alltaf leitað eftir sjónarmiðum þeirra. Á þessum tíma var raunin sú að úrvinnsla 

mála fór að mestu fram með mæðrunum því að þær báru almennt meiri ábyrgð á 

umönnun barna sinna en feðurnir og um leið var þeim frekar kennt um ef 

aðstæðum, líðan og hegðun barnanna var ábótavant. Guðrún Kristinsdóttir (1991) 

leit svo á að við vinnslu barnaverndarmála væri til staðar ákveðin 

barnaverndargildra (e. child welfare trap), þ.e. þegar barni er ýtt til hliðar, viðhorf 

og hlutverk föður er hunsað og barnaverndarstarfsmenn einblína á viðhorf, þarfir og 

hlutverk móður sem tekur síðan ákvarðanir fyrir fjölskylduna. Erlendar og innlendar 

rannsóknir á 21. öld benda einnig til þess að þátttaka feðra sé enn takmörkuð á 

svipaðan hátt og fram kom í áðurnefndri rannsókn Guðrúnar. Þar eru ekki gerðar 

miklar kröfur til föður sem foreldris við vinnslu barnaverndarmála þó að breytingar 

hafi orðið á stöðu karla og þátttöku þeirra í uppeldishlutverkinu. Auk þess njóta nú 

æ fleiri börn forsjár beggja foreldra eftir skilnað eða sambúðarslit (Anni G. Haugen, 

2009 og 2010; Scourfield, 2003; Stanley, Miller, Forster og Thomson, 2010).  

Í rannsókn Helgu Jóhannesdóttur (1997) kom fram að það væri tilviljunum háð 

hvort félagsráðgjafi í barnavernd beitti sér í því að koma sjónarmiðum barns á 

framfæri og væri tilbúinn til að taka á vanda barnsins. Hér skipti reynsla, þekking og 
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viðhorf félagsráðgjafa til barna miklu máli. Það sama má segja um aðrar rannsóknir 

á Norðurlöndum, Englandi og Ástralíu sem bentu til þess að ekkert ákveðið 

vinnuferli væri til staðar varðandi það að ræða við börnin svo að skoðanir þeirra 

kæmu fram (Fern, 2008). Þeir sem gagnrýna foreldramiðaða nálgun líta svo á að 

ákveðin hætta sé í því fólgin þegar vandi og þarfir foreldra eru settar í forgrunn því 

það getur leitt til þess að raddir barna og vandamál þeirra heyrast ekki eins vel. Hið 

sama á við hjá þeim sem líta svo á að börn geti skaðast á því að taka þátt í 

ákvarðanatöku (Fern, 2008; Nybom, 2005). Að mati ýmissa fræðimanna þarf að 

huga vel að þátttöku barna við vinnslu barnaverndarmála því ávallt verður að hafa í 

huga að ekki er hægt að gera ráð fyrir að börnum líði vel í aðstæðum sínum þó að 

það eigi við um foreldrana (Fern, 2008: Guðrún Kristinsdóttir, 1991).  

Í löggjöf á Íslandi hefur verið sterk hefð fyrir því að veita foreldrum stuðning en 

minni áhersla lögð á réttindi barna varðandi stuðning og að koma sjónarmiðum 

þeirra á framfæri. Því má segja að löggjöfin hafi endurspeglað það samfélagsviðhorf 

sem var við lýði og stuðlað að beitingu foreldramiðaðrar nálgunar við vinnslu 

barnaverndarmála. Á síðustu 50 árum hafa orðið ýmsar jákvæðar breytingar í 

samfélaginu hvað varðar réttarstöðu barna og þær hafa síðan birst í 

barnaverndarlögum. Ætla má að þessar breytingar kalli á breyttar vinnuaðferðir 

félagsráðgjafa í barnavernd þar sem þær eru í andstöðu við foreldramiðaða nálgun. 

Breytingarnar eru meðal annars þær að árið 1966 var barni í fyrsta skipti gefinn 

kostur á að koma á fund barnaverndarnefndar til að gera grein fyrir sínu máli (Lög 

um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966). Lögin voru ekki endurskoðuð fyrr en 

árið 1992, sama ár og íslensk stjórnvöld undirrituðu Barnasáttmálann frá árinu 

1989. Í 12. gr. Barnasáttmálans er fjallað um virðingu fyrir sjónarmiðum barnsins og 

kveðið á um að tryggja skuli að barn geti komið fram með sínar skoðanir á öllum 

þeim málum sem það varðar og að taka skuli tillit til skoðana þess í samræmi við 

aldur og þroska. Auk þess er lögð áhersla á að barn eigi rétt á að tjá sig þegar 

málefni þess eru til meðferðar hjá dómstólum eða stjórnvaldi, annaðhvort beint eða 

með milligöngu talsmanns (Þórhildur Líndal, 2007). Með lögunum um vernd barna 

og ungmenna frá árinu 1992 voru gerðar ýmsar breytingar er varða réttindi barna 

sem samræmdust Barnasáttmálanum. Til dæmis var lögð áhersla á að barn ætti rétt 

á að tjá sig og þegar barn var orðið 12 ára var barnaverndarstarfsmönnum skylt að 
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leita álits þess. Auk þess var heimilt að skipa barni talsmann þar sem markmiðið var 

að koma sjónarmiðum barns á framfæri. Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur 

fram að börn 15 ára og eldri hafa rétt til þátttöku varðandi ákvarðanatöku en yngri 

börn eiga rétt á að tjá skoðanir sínar á viðfangsefninu miðað við aldur þeirra og 

þroska. Í 4. gr. sömu laga er lögð áhersla á við vinnslu barnaverndamála að 

hagsmunir barns séu ávallt hafðir í fyrirrúmi og að taka skuli tillit til sjónarmiða og 

óska barna miðað við aldur þeirra og þroska. Hér er ákveðin hætta á að ákvarðanir 

séu teknar af fullorðnum þar sem mat á því hvað börnunum sé fyrir bestu getur 

verið huglægt og því líkur á að það mistakist að fá fram sjónarmið barnanna þar sem 

það samræmist ekki alltaf sjónarmiðum og hagsmunum hinna fullorðnu (Fern, 

2008). Valdastaða barna er alla jafna veikari en hjá fullorðnum þar sem þeir hafa 

vald til að taka ákvarðanir fyrir hönd barnanna sem byggjast á mati þeirra á því hvað 

börnunum sé fyrir bestu. Ákveðnar hindranir geta skapast milli félagsráðgjafa og 

barna varðandi ákvarðanatöku þar sem sjónarmið foreldra eru almennt ríkjandi. 

Meiri líkur eru á því að börn séu tilbúin til að samþykkja ákvarðanir hinna fullorðnu 

ef þau eru útskýrð vel með rökum. Aftur á móti eru minni líkur á að börn samþykki 

þær ef þær eru byggðar á óljósum hugmyndum um það hvað þeim sé fyrir bestu. 

Ákveðnir erfiðleikar, til dæmis geta barna til að tjá sig, geta skapast þegar verið er 

að vinna með börnum sem eru illa stödd félagslega vegna fátæktar, fötlunar eða 

vanrækslu. Félagsráðgjafar lenda einnig stundum í klemmu varðandi það hvernig 

best sé að vinna með hagsmuni barns jafnframt því sem leitast er við að efla rétt 

þess til sjálfsákvörðunar (Fern, 2008; Munro, 2001).  

2.1.2 Barnamiðuð nálgun ( e. child-directed practice) 

Eins og fram hefur komið hafa þróast nýjar hugmyndir varðandi stöðu barna í 

samfélaginu og því ættu það að vera sjálfsögð mannréttindi að leita eftir 

sjónarmiðum þeirra þegar fjallað er um líf þeirra og aðstæður. Sjónarhorn barna í 

félagsráðgjöf samtímans tengist sterklega þeirri hugmynd að börn séu fullgildir 

samfélagsþegnar sem beri að hlusta á og virða. Þessi breytta sýn á stöðu barna gerir 

þá kröfu til félagsráðgjafa í barnavernd og félagsþjónustu að þeir tileinki sér 

vinnuaðferðir sem hafa það að markmiði að leiða börn og þátttöku þeirra fram í 

dagsljósið (Hervör Alma Árnadóttir, 2010).  
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Barnamiðuð nálgun er ein þeirra samræðuaðferða sem byggist meðal annars á 

þátttökulýðræði og virkri þátttöku barna og foreldra að eigin barnaverndarmáli. 

Þegar unnið er eftir barnamiðaðri nálgun er barnið jafningi annarra sem sitja á 

fundinum, svo sem foreldra og félagsráðgjafa, og unnið er út frá vandamálinu ásamt 

því að finna lausnir. Með þessari aðferð gefst barninu frekar tækifæri til að vera 

þátttakandi í ferlinu og því eru meiri líkur á að það fái að koma sínum sjónarmiðum 

á framfæri. Litið er svo á að skoðanir barnsins séu jafngildar skoðunum hinna 

fullorðnu og samskipti innan hópsins byggjast á jafnræði barna og foreldra. Þegar 

verið er að nota barnamiðaða nálgun er sérstaklega lögð áhersla á að hlustað sé á 

börnin og tekið sé mark á skoðunum þeirra í stað þess að draga bara fram viðhorf 

fullorðinna þar sem sýn barnsins er oft önnur en hinna fullorðnu. Með þessu er 

verið að lýsa ákveðnu viðhorfi gagnvart barninu, viðurkenningu á því að það hafi 

getu til að vinna með erfiða reynslu. Auk þess er komið fram við barnið eins og 

hvern annan einstakling sem telst hæfur til að meta eigin aðstæður. Lögð er áhersla 

á að allir taki þátt í umræðum á fundinum og taki einnig þátt í samningaviðræðum 

til að komast að sameiginlegum niðurstöðum. Af þessu má sjá að með barnamiðaðri 

nálgun skapast meira valdajafnvægi milli allra aðila sem koma að málinu. Þátttakan 

felst í því að styðja við og deila þekkingu þar sem lögð er áhersla á þátttöku barna, 

bæði við að miðla upplýsingum og taka ákvarðanir (Bell, 2002; Fern, 2008; Hervör 

Alma Árnadóttir, 2010; McLeod, 2007; Sinclair, 2004). Þátttaka barna hjálpar þeim 

að tjá eigin hugmyndir á sínum forsendum sem er mjög mikilvægt því að börn sjá  

ýmsa möguleika í lífi sínu sem hinir fullorðnu eru ekki meðvitaðir um eða taka ekki 

eftir. Einnig gefst börnum tækifæri til að sjá og reyna að þau geta haft áhrif (Curtis, 

Roberts, Copperman, Downie og Liabo, 2004; Sandbæk, 1999). Af þessu má sjá að 

barnamiðuð nálgun leiðir af sér framsæknari framtíð þar sem börn og foreldrar hafa 

jafnan rétt til þátttöku við vinnslu barnaverndarmála. Auk þess felst nálgunin í því að 

börnin fá tækifæri til að átta sig á eigin óskum og tilfinningum (Fern, 2008).  

Taylor (2004) hefur gagnrýnt ofangreinda nálgun og telur að taka þurfi mið af 

þroska barna þegar unnið er með þeim. Ekki hafi öll börn hæfni til að beita rökum 

og skilja aðstæður sínar. Börn þurfi því að fá vernd fyrir erfiðum aðstæðum og 

ákvörðunum. Í rannsókn Elisabeth Larsen (2011) kom fram að þau börn sem töluðu 
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einlæglega um barnavernd og persónulegan ráðgjafa sinn virtust ekki eiga í 

erfiðleikum með að höndla þekkingu sína. Þá eru það tilmæli Evrópuráðsins (2006b) 

að við vinnslu barnaverndarmála skuli lögð áhersla á að gæta hagsmuna barna, rétti 

þeirra til að tjá skoðanir sínar og sjá til þess að þátttaka þeirra við ákvarðanatöku í 

máli sé tryggð. Einnig er hætta á að ef litið er á börn sem varnarlaus og án getu til að 

tjá skoðanir sínar þá séu þau útilokuð frá þátttöku hvað svo sem getu þeirra líður í 

því efni (Fern, 2008). 

Í rannsókn Thomas og O’Kane (1999a) virtist viðhorf félagsráðgjafa skipta miklu 

máli um það hvort þeir leyfðu börnum að koma að ákvarðanatöku eða ekki. Þeir 

félagsráðgjafar sem studdu þátttöku barna við vinnslu mála litu svo á að það væri 

réttur þeirra að taka þátt eða að það leiddi til betri niðurstöðu. Þeir félagsráðgjafar 

sem litu jákvæðum augum á getu fatlaðra barna og trúðu á eigin færni voru 

ákveðnari í að gera það sem þeir gátu til að virkja þátttöku fatlaðra barna. Hið sama 

má segja um þá félagsráðgjafa sem skynjuðu styrkleika barna og seiglu þeirra við að 

komast yfir erfiða reynslu, þeir voru líklegri til að leyfa börnunum að eiga hlut í 

ákvörðunartöku. Þeir félagsráðgjafar sem litu svo á að börnin væru sködduð af eigin 

reynslu og einblíndu á vanmátt þeirra, voru aftur á móti síður líklegir til að leyfa 

börnunum að eiga þátt í ákvarðanatöku.  

Að beita barnamiðaðri nálgun krefst ákveðinnar þolinmæði og hæfni 

félagsráðgjafans því að ekki er hægt að beita sömu aðferðum þegar verið er að ræða 

við börn og þegar fullorðnir eiga í hlut. Gott er að nálgast börnin með því að leika 

við þau, sýna áhugamálum þeirra áhuga og leyfa þeim að ákveða hvað eigi að ræða. 

Að öðlast gott og traust samband við barn krefst tíma og skuldbindingar við það. 

Auk þess vegur hollusta barns við foreldra sína þungt í barnaverndarstarfi, því að 

barninu reynist oft erfitt að greina frá vanda foreldranna af hræðslu við að lenda 

sjálft í vanda eða vera tekið af heimilinu. Félagsráðgjafar mæta einnig stundum 

hindrunum þegar þeir eru að reyna að byggja upp náið samband við börnin, til 

dæmis þegar foreldrar samþykkja ekki að börnin komi til þeirra í viðtöl eða þegar 

börnin neita sjálf að mæta í viðtöl (Helga Jóhannesdóttir, 1997). Félagsráðgjafar í 

barnavernd vilja almennt byggja upp tengsl við börn og fjölskyldur þeirra með það 

að markmiði að bæta aðstæður þeirra. Tími þeirra til að byggja upp tengsl hefur 
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aftur á móti farið minnkandi vegna aukinnar skýrslugerðar, fjölda barnaverndarmála 

og skorts á stuðningi yfirmanna. Auk þess finna félagsráðgjafar oft til reynsluleysis 

við að beita ýmiss konar hjálpartækjum þegar verið er að vinna með börnum og eiga 

samskipti við þau (Gupta og Blewett, 2007; Larsen, 2011; Munro, 2010). Þegar verið 

er að vinna með börnum er mikilvægt að einblína á hæfni barnanna í stað vanhæfni 

því að þau vilja vera virkir þátttakendur og segja sína hlið á málinu. Með því að veita 

börnunum upplýsingar á styðjandi og vingjarnlegan hátt getur það hjálpað þeim til 

að taka ákvörðun um mál sín (Thomas og O’Kane, 1999b). Auk þess er mikilvægt að 

standa með barninu og líta á það sem virkan þátttakanda í fjölskyldu sinni, 

samfélaginu og í félagslega kerfinu (Fern, 2008).  

Þriggja húsa kerfi (e. the three houses’ model) er dæmi um hjálpartæki sem 

félagsráðgjafi og barn geta notað til að auðvelda samskipti sín á milli þegar verið er 

að fjalla um viðkvæm málefni eins og erfiðleika fjölskyldunnar, áhyggjur barnsins og 

hvernig barnið sjái framtíðina fyrir sér. Um er að ræða að barn teikni þrjú hús þar 

sem í einu húsinu er fjallað um góða hluti, í öðru húsinu er settar fram áhyggjurnar 

og í þriðja húsinu koma óskir barnsins fram. Með þessari aðferð fær barnið tækifæri 

til að lýsa aðstæðum sínum og líðan ásamt því að koma óskum sínum á framfæri 

(Munro, 2010; Weld og Greening, 2004) .  

Fjölskyldusamráð (e. family group conference) er ein þeirra aðferða í 

barnaverndarvinnu sem fellur vel að hugmyndum samtímans um samráð við 

notendur og að sjónarmið barna séu virkjuð með raunverulegum hætti til að styrkja 

þau og valdefla. Með aðferðinni er verið að auka þátttökulýðræði fjölskyldunnar 

með því að færa ákvarðanatöku og það vald sem henni fylgir frá fagfólki til 

fjölskyldna. Með þessu er horfið frá því að nýta eingöngu sérfræðiþekkingu í 

barnaverndarstarfi heldur er lögð áhersla á styrkleika fjölskyldunnar með því að 

beita virkri þátttöku barnsins, foreldranna og tengslaneti fjölskyldunnar. Rannsóknir 

á fjölskyldusamráði hafa sýnt fram á að árangur er almennt góður en nokkuð skortir 

á að fagmenn nýti aðferðina til að virkja börn til þátttöku (Hervör Alma Árnadóttir, 

2010). Í rannsókn Ruth Sinclair (1998) kemur meðal annars fram að ungmenni sem 

tóku þátt í fjölskyldufundum töldu skorta á undirbúning fyrir fundina, áttu erfitt 

með að tjá sig frjálslega, fannst þau vera hunsuð og fundirnir leiðinlegir. Í rannsókn 
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Hervarar Ölmu Árnadóttur (2010) varðandi fjölskyldusamráð hjá Reykjavíkurborg 

kom fram að þau börn sem rætt var við voru jákvæð gagnvart því að taka þátt í 

fjölskyldusamráði þó að þau teldu sig ekki hafa átt virkan þátt í ferlinu. Ekkert af 

börnunum kannaðist við að hafa fengið að velja sér talsmann eða hafa átt þátt í því 

að undirbúa spurningar fyrir fund en það er ein af grundvallarhugmyndum 

fjölskyldusamráðs. Ákveðnar vísbendingar voru um að ekki hefði verið nógu faglega 

unnið að valdeflingu fjölskyldunnar auk þess sem fjölskyldurnar höfðu ekki verið 

nógu vel undirbúnar fyrir fundina, en það skiptir miklu máli þegar aðferðinni er 

beitt. Það fagfólk sem rætt var við bar við tímaleysi, taldi aðferðina of tímafreka og 

lítið svigrúm til nýjunga. Félagsráðgjafar í rannsókn Hervarar Ölmu höfðu trú á að 

aðferðin myndi henta vel íslenskum fjölskyldum og væri góð viðbót við 

vinnuaðferðir í barnaverndarmálum.  

Barnamiðaða nálgunin er ein aðferð til að koma til móts við breyttar kröfur 

samtímans varðandi sjónarhorn barna og þátttöku þeirra í samfélaginu. Börn skipa 

mikilvægan sess í samfélögum og því ætti að vera sjálfsagt að hlusta á skoðun þeirra 

og taka tillit til óska þeirra jafnt sem annarra. Ekki er litið svo á að börnin beri ábyrgð 

á málefnum fjölskyldunnar heldur er lögð áhersla á að þau fái tækifæri á að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri og eigi hlut í ákvörðunartöku. Þannig er unnið með 

reynslu barnanna og þau eru studd til þess að hafa stjórn á ákvörðunum sínum. 

Barnamiðaða nálgunin gefur möguleika á að deila þekkingu og valdi með börnum og 

það eflir meðferðarnálgunina í félagsráðgjöf því þar gefst tækifæri til að hlusta, sýna  

samúð og veita stuðning. Á þessu má sjá að það er mikilvægt að félagsráðgjafar í 

barnavernd tileinki sér áherslur samtímans og fái viðeigandi þjálfun og stuðning 

stofnana þegar breyta á vinnuaðferðum til hagsbóta fyrir börn og fjölskyldur þeirra 

(Bell, 2002; Fern, 2008; Hervör Alma Árnadóttir, 2010). 

2.1.3 Þátttaka foreldra og barna í barnaverndarvinnu 

Barnaverndarlögin gera ráð fyrir að barnaverndarmál séu unnin í samvinnu við börn 

og foreldra og þeim sýnd nærgætni og virðing (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Tilsjón er eitt af þeim úrræðum sem barnaverndarnefndir beita þegar unnið er í 

samvinnu við foreldra og börn. Waterhouse og McGhee (sjá Slettebø og Seim, 2007) 

líta svo á að þá sé um samvinnu að ræða þegar verið er að virkja foreldra og börn 
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þar sem við á með því að taka ákvarðanir sem varða velferð barnanna, að miðla 

upplýsingum sín á milli og láta fjölskylduna ávallt vita um næstu skref í 

málsmeðferðinni. Þannig má líta svo á að samvinna feli í sér að fagmenn og 

fjölskylda deili ábyrgð og taki auk þess mið af því valdamisvægi sem er innbyggt í 

barnaverndarstarfið. Því er mikilvægt að barnaverndarstarfsmenn skapi nauðsynlegt 

traust til að samstarf takist við börn og foreldra við vinnslu barnaverndarmála (Anni 

G. Haugen, 2007 og 2010). Í barnaverndarvinnu hefur verið skortur á samvinnu 

barnaverndarstarfsmanna við foreldra og börn því að ekki hefur alltaf verið leitað 

eftir hugmyndum þeirra. Þetta hefur meðal annars leitt til þess að ákvarðanirnar eru 

oft litaðar af forsjárhyggju sem miðar ekki að þörfum allra fjölskyldumeðlima. 

Jafnframt hafa barnaverndarstarfsmenn verið gagnrýndir fyrir að hlusta aðeins á 

hugmyndir foreldra en það getur leitt til þess að barnið fær ekki þá vernd og 

umönnun sem það þarfnast þar sem þarfir þess gleymast (Anni G. Haugen, 2007). 

Varðandi samvinnu við börn og þátttöku þeirra við vinnslu máls hjá 

barnaverndarnefnd virðist nokkuð skorta á að börnum séu gefnar nægar 

upplýsingar um ástæðu þess að barnaverndarnefnd hefur afskipti af málum þeirra. 

Það leiðir til þess að þau eiga erfitt með að meta þá aðstoð sem þau fá (Sandbæk, 

1999). Ástæða þessa er meðal annars sú að sjónarmið foreldra er nær alltaf ráðandi 

þegar verið er að taka ákvarðanir í barnaverndarmálum (Schofield og Thoburn, 

1996). Í rannsókn Elisabeth Larsen (2011) á 32 börnum í Noregi, 6–11 ára, sem 

höfðu notið stuðningsúrræða á vegum barnaverndar komu fram sambærilegar 

niðurstöður varðandi þátttöku barna, en 81% þeirra vissu ekki hvað barnavernd var. 

Þó að hluti barnanna þekkti ekki ástæðu þess að barnavernd var að vinna í þeirra 

málum eða að þau tóku ekki þátt í ákvarðanatöku varðandi stuðningsúrræðið, þá 

fengu þau tækifæri til að taka þátt í að ákveða hvað þau gerðu með 

stuðningsaðilanum. Í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) á börnum sem hafa 

verið í fóstri kom fram að fósturbörnin upplifðu ekki stuðning frá 

barnaverndarstarfsmönnum eða vissu að eftirlit hafði verið með fóstrinu. Auk þess 

heyrði það til undantekninga ef samráð var haft við þau hvað varðaði ákvarðanir um 

þeirra mál. Í rannsókn Elsu, S. Þorvaldsdóttir (2010), sem gerð var á börnum sem 

ólust upp hjá mæðrum sem voru öryrkjar, kom skýrt fram að börnin voru ekki höfð 

með í ráðum þegar ákvarðanir voru teknar og staða máls var ekki kynnt fyrir þeim. 



23 

Svo virtist sem þau væru ósýnileg fyrir starfsmönnum þar sem hvorki var gerð 

tilraun til að ræða við þau eða spyrja um líðan þeirra og aðstæður. Einnig kom fram 

að stuðningur félagslega kerfisins var takmarkaður, ekki eins og börnin höfðu kosið 

og skortur var á samstarfi milli þjónustukerfa.  

Rannsóknir sem fjalla um þátttöku barna í barnaverndarstarfi hafa sýnt fram á 

að sjónarmið barna í barnaverndarmálum koma oftast fram í gegnum þriðja aðila, til 

dæmis talsmann, og að barnaverndarstarfsmenn telja sig skorta kunnáttu til að tala 

við börnin (Anni G. Haugen, 2004; Egelund og Thomsen, 2002; Holland og 

Scourfield, 2004). Þetta getur meðal annars útskýrt hvers vegna 

barnaverndarstarfsmenn hika við að ræða við börnin um þeirra sýn á málið eða 

veita þeim aðgang að fundum þar sem ákvarðanir eru teknar varðandi líf þeirra 

(Anni G. Haugen, 2010; Shemmings, 2000). Einnig hefur komið fram í rannsókn, þar 

sem rætt var við börn sem voru barnaverndarmál, að helsta gagnrýni þeirra var sú 

að þau hefðu ekki fengið nægar upplýsingar um hvað var að gerast í málum þeirra 

hjá barnavernd. En um leið töldu þessi börn það skipta miklu máli að hafa gott 

samband við barnaverndarstarfsmanninn (Schjeldrup, Omre, Marthiensen, Hoverak 

og Hyrve, 2005). Rannsóknir á börnum í barnavernd hafa sýnt fram á að þau telja 

félagsráðgjafa valdamikla og líta svo á að tengslin við þá séu mikilvæg til að hjálpa  

þeim við að vinna með vanda sinn (Fern, 2008; Munro, 2001). Jafnframt þessu hafa 

börnin áhyggjur af valdaójafnvægi sem er á milli þeirra og félagsráðgjafanna. Þessar 

áhyggjur tengjast meðal annars því valdi sem félagsráðgjafinn hefur til að ákveða 

hvernig hann útskýrir og skilgreinir aðstæður barnanna (Bell, 2002; Munro, 2001). 

Einnig hvernig hann ákveður hvaða upplýsingar varðandi börnin eru skráðar í dagála 

og hvernig hann greinir frá upplýsingum um börnin án vitneskju þeirra (Munro, 

2001), hann ákveður einnig hve mikinn aðgang börnin hafa varðandi upplýsingar og 

þjónustu (Guðrún Kristinsdóttir, 2004) og hve mikla stjórn börnin hafa varðandi 

vinnslu mála (Bell, 2002; Fern, 2008). Börn hafa alla jafna miklar væntingar til 

félagsráðgjafa sinna og meta hann bæði út frá persónulegum einkennum og 

faglegum vinnubrögðum. Börn eiga það til að meta hvort félagsráðgjafinn er góður 

eða ekki út frá þáttum eins og þeim hvort auðvelt sé að tala við hann, hvernig mál 

eru útskýrð, hvort hann er vingjarnlegur eða dómharður, hvaða viðmót hann hefur 
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og hvers konar húmor og hvernig hann bregst við þegar hlutirnir ganga ekki upp. 

Börn eru almennt þakklát fyrir góð vinnubrögð félagsráðgjafans eins og þegar 

áreiðanleiki, tryggð og trúnaður er til staðar (Bell, 2002; Fern, 2008; McLeod, 2007).  

2.2 Stuðningur við barnafjölskyldur 

Á Íslandi eru að jafnaði fleiri börn í fjölskyldum en almennt gerist í Evrópu og 

atvinnuþátttaka beggja foreldra er mikil. Af því leiðir að íslensk heimili eru undir 

miklu álagi saman borið við heimili í nágrannaríkjum okkar. Það hefur náðst góður 

árangur við að byggja upp dagvistunarþjónustu fyrir börn á Íslandi og sókn í leikskóla 

er með því mesta sem þekkist í heiminum. Á Íslandi hefur orðið mikil framför í 

einsetningu skóla og nemendum stendur að jafnaði til boða heitur matur í hádeginu, 

en þessir þættir hafa bætt umhverfi barna og dregið hefur úr því að börn gangi 

sjálfala á daginn. Þrátt fyrir miklar framfarir í stuðningi við barnafjölskyldur er ljóst 

að enn þarf að huga að mörgum atriðum hvað varðar umhverfi barna á Íslandi. Stór 

hluti þeirra elst upp í fjölskyldum einstæðra foreldra og búa alla jafna við erfiðari 

skilyrði en þar sem tveir foreldrar eru í heimili, ekki síst fjárhagslega. Að búa við 

fátækt getur haft margvísleg skaðleg áhrif á þroskamöguleika barna, heilsufar þeirra 

og lífsferil. Fátækt tengist alla jafna fjölda félagslegra vandamála, ekki síst afbrotum 

og ógæfulegu lífshlaupi (Stefán Ólafsson, 2005).  

Bág efnahagsstaða, áfengis- og vímuefnaneysla foreldra og fjölskyldusundrun 

auka líkur á frávikshegðun barna og unglinga. Erfiðar heimilisaðstæður draga oft úr 

tengslum milli foreldra og barna og getu þeirra til að vera virkir þátttakendur í lífi 

barnanna. Einstæðir foreldrar hafa oft minni tíma til að vera virkir þátttakendur í lífi 

barnanna auk þess sem þá skortir oft ýmsar bjargir og það kemur síðan niður á 

uppeldinu. Unglingar einstæðra foreldra sýna einnig meiri frávikshegðun, sem kann 

að stafa af því að þeir hafa minna félagslegt taumhald en önnur ungmenni á sama 

aldri. Unglingar sem upplifa efnahagslega erfiðleika á heimilinu eru líklegri til að 

vera reiðari en aðrir unglingar og sýna gildismati samfélagsins minni hollustu en 

aðrir á sama reki. Þeir sýna að jafnaði meiri afbrota- og ofbeldishegðun en aðrir 

unglingar og meiri líkur eru á tengslarofi innan fjölskyldunnar (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2007; Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007). 
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Árið 2007 mótaði ríkisstjórn Íslands í fyrsta sinn heildstæða aðgerðaáætlun til 

að styrkja stöðu barna og fjölskyldna þeirra á Íslandi fyrir árin 2007–2011. Þessi 

áætlun byggist meðal annars á rétti barna eins og hann er skilgreindur í 

Barnasáttmálanum. Aðgerðaráætlunin er vegvísir allra ráðuneyta til ársins 2011 þar 

sem í henni kemur fram stefna stjórnvalda og þau meginverkefni sem unnið verður 

með á tímabilinu. Áætlunin skiptist í átta kafla sem hafa að geyma almennar 

aðgerðir og samráð, aðgerðir til að bæta afkomu barnafjölskyldna, að veita 

foreldrum stuðning í uppeldisstarfi, almennar forvarnaaðgerðir, aðgerðir til að bæta 

hag langveikra barna svo og barna og ungmenna með geðraskanir eða þroskafrávik, 

framkvæmdir til að vernda börn og ungmenni gegn kynferðisbrotum og að lokum 

aðgerðir í þágu barna innflytjenda. Hér verður aðeins gerð grein fyrir einum þætti í 

aðgerðaáætluninni, þ.e. að bjóða foreldrum upp á uppeldisráðgjöf og þjálfun í 

foreldrafærni á sérstökum námskeiðum sem henta mismunandi æviskeiðum í lífi 

barnsins. Í aðgerðaáætluninni er lögð áhersla á að slík námskeið séu gjaldfrjáls og 

standi öllum foreldrum til boða óháð búsetu. Lagt er til að námskeiðin séu skipulögð 

í samráði við heilsugæslustöðvar, skóla og/eða félagsþjónustu sveitarfélaga. Á 

slíkum námskeiðum skal leggja áherslu á ráðgjöf og fræðslu fyrir foreldra fyrsta 

barns, foreldra barna með sérþarfir og foreldra barna á unglingsaldri. Auk þess er 

talið mikilvægt að sérfræðingar, sem vinna með börnum, fái sams konar þjálfun svo 

þeir geti miðlað þekkingu sinni til foreldranna í uppeldismálum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2007).  Uppeldisnámskeið til foreldra hafa ekki komið til 

framkvæmda, en ÓB-ráðgjöf, sem er einkafyrirtæki, hefur haldið uppeldisnámskeið 

fyrir foreldra fyrsta barns sem heitir Barnið komið heim. Námskeið til að þjálfa 

sérfræðinga, sem vinna með börnum, til að gera þá færari í að miðla þekkingu sinni 

til foreldra var styrkt árið 2010 af mennta- og menningarmálaráðuneyti vegna barna 

með ADHD (Þskj. 1359-410, 2009–2010). 

Að mati Evrópuráðsins (2006b) er mikilvægt að fagaðilar hafi ákveðna þætti í 

huga þegar verið er að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu. Huga þarf vel að 

þörfum barna á hverju þroskaskeiði fyrir sig og skyldum foreldra. Leggja þarf mat á 

hæfni foreldra til að gegna skyldum sínum og skoða vel tengsl og samskipti innan 

fjölskyldunnar. Þegar um afskipti barnaverndar er að ræða skal ávallt gæta að 

hagsmunum barna, réttindum þeirra til að tjá skoðanir sínar og sjá til þess að 
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þátttaka þeirra í ákvarðanatöku í máli þeirra sé tryggð. Huga þarf vel að þverfaglegu 

samstarfi milli þeirra sem koma að málinu. Mikilvægt er að tryggja jöfn valdatengsl 

milli sérfræðinga og foreldra þar sem sérfræðingar aðstoða foreldra við að sinna 

foreldrahlutverkinu sem best. Lögð er áhersla á þrjá þætti í þjónustu til að efla 

foreldrahæfni: Að bjóða upp á foreldrafræðslu, að veita foreldrum stuðning til að 

takast á við foreldrahlutverkið og að hvetja foreldra til breytinga á hegðun sinni sem 

telja má að komi barninu til góða. Að mati Evrópuráðsins verða fagaðilar að hafa 

ákveðna þætti í huga þegar verið er að vinna við að efla foreldrahæfni en þeir eru: 

Að skapa traust milli allra í fjölskyldunni, að eiga góða samvinnu, að vinna 

þverfaglega, að veita báðum foreldrum fagleg ráð, og hlutleysi og sanngirni eiga að 

einkenna öll afskipti. Upplýsa þarf foreldra um það hvers konar stuðningur standi 

þeim til boða og mikilvægt er að tryggja að foreldrar fái þann stuðning sem þeir eiga 

rétt á. Mikilvægt er að fagaðilar byggi upp sjálfstraust foreldra, efli hæfni þeirra, 

leiðbeini þeim og hvetji þá til að eiga frumkvæði að því að afla upplýsinga. Huga þarf 

ávallt að börnunum og gefa þeim svigrúm til að gera grein fyrir tilfinningum sínum  

og þörfum, sérstaklega ungum börnum og þeim sem eiga erfitt með að tjá sig. 

Fagaðilar þurfa að skilja mikilvægi endurmenntunar og þjálfunar til að kunna að 

mæta fjölbreyttum vanda hjá fjölskyldum (Evrópuráðið, 2006c). 

2.2.1 Vandi foreldra og barna sem nota þjónustu barnaverndar 

Á Íslandi er notað Skilgreiningar- og flokkunarkerfi (SOF) innan barnaverndar til að 

flokka tilkynningar sem berast barnaverndarnefnd, en um er að ræða almennt 

flokkunarkerfi sem notað er í Norður-Ameríku og Vestur-Evrópu. Flokkunarkerfið 

skiptist í fjóra aðalflokka en þeir eru: Vanræksla, ofbeldi, áhættuhegðun barna og 

heilsa eða líf ófædds barns í hættu. Vanrækslu er skipt í fjóra flokka en þeir eru: 

Vanræksla með umsjón og eftirliti, líkamleg vanræksla, vanræksla varðandi nám og 

tilfinningaleg vanræksla. Ofbeldi er skipt í þrjá flokka sem eru: Tilfinningalegt 

ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi. Áhættuhegðun barna er skipt 

niður í fimm flokka en þeir eru: Afbrot barns, barn stefnir eigin heilsu og þroska í 

hættu, barn beitir ofbeldi, vímuefnaneysla barns og erfiðleikar barns í skóla eða að 

skólasókn er áfátt (Barnaverndarstofa, e.d./d). Samkvæmt ársskýrslu 

Barnaverndarstofu kemur fram að árið 2009 var vanræksla er varðar umsjón og 
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eftirlit helsta ástæða þess að barnaverndarnefnd þurfti veita fjölskyldum stuðning 

(29% tilvika) að lokinni könnun máls, því næst það þegar barn stefndi lífi sínu og 

þroska í hættu (10,8% tilvika). Í 8,4% tilvika þurfti barnaverndarnefnd að veita 

stuðning vegna erfiðleika barns í skóla og í 7,7% tilvika vegna tilfinningalegrar 

vanrækslu (Barnaverndarstofa, 2011).  

Rannsóknir á börnum sem búa við erfiðar aðstæður eða njóta stuðnings 

barnaverndar í Evrópulöndum hafa sýnt að meirihluti þeirra býr við lélegar 

félagslegar aðstæður, lifa við fátækt, foreldrahæfni foreldra er takmörkuð, foreldrar 

og/eða börn glíma við sálræn eða geðræn vandamál, hegðunarvandamál eru meðal 

barnanna og barn er vanrækt eða misnotað (Bragi Guðbrandsson, 2004).  

Foreldrar sem stríða við geðræna erfiðleika, misnota vímuefni eða beita ofbeldi 

eru oft undir eftirliti barnaverndarnefndar. Þeir eiga stundum erfitt með að 

skipuleggja líf sitt auk þess sem þeir eiga á hættu að glata skynbragði á 

raunveruleikann. Þetta getur leitt til þess að öryggi barna og tilfinningalegar þarfir 

þeirra séu í hættu og að tengslin innan fjölskyldunnar verði brengluð. Vandamál 

foreldra geta gert það að verkum að þeir eiga erfitt með að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum, hafi minni þolmörk gagnvart börnunum, eiga erfiðara með að 

setja þarfir annarra í forgang og eiga það til að hunsa börnin eða sýna þeim ógnandi 

hegðun og gagnrýni. Afleiðingin getur orðið sú að börnin verði óörugg og jafnvel 

hrædd vegna hegðunar foreldra sinna. Félagsleg og fjárhagsleg staða fjölskyldunnar 

getur orðið erfið hjá foreldrum sem glíma við geðræna erfiðleika, neyta vímuefna 

eða beita ofbeldi. Fjölskyldurnar hafa tilhneigingu til að einangra sig frá vinum og 

aðstandendum, foreldar eiga erfitt með að stunda reglulega vinnu sem síðan leiðir 

til lélegrar fjárhagsstöðu. Foreldrar sem eiga við vímuefnavanda að stríða hafa meiri 

tilhneigingu en aðrir til að eyða fjármunum heimilisins til eigin þarfa og leiðast 

stundum út á braut afbrota til að fjármagna neyslu. Fjölskyldur sem búa við 

heimilisofbeldi, einkum móðir og börn, þurfa oft að yfirgefa heimili sitt til að forðast 

ofbeldismanninn (Cleaver, Unell og Aldgate, 1999).  

Í fjölskyldum þar sem vanræksla á sér stað eru oft minni tilfinningaleg samskipti 

milli foreldra og barna en í öðrum fjölskyldum, fleiri óleyst ágreiningsefni, færri 

jákvæð samskipti, minni samkennd og lítið um hlýleg tengsl milli 
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fjölskyldumeðlimanna. Auk þess sem foreldrar sem vanrækja börn sín eiga oft í 

hjónabandserfiðleikum og í erfiðleikum með sjálfa sig. Erlendar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið meðal mæðra, sem vanrækja börn sín, leiða til þeirrar niðurstöðu 

að margar þeirra hafi sjálfar verið vanræktar þegar þær voru börn. Persónulegir 

þættir sem ofangreindar mæður glíma við eru meðal annars félagsleg einangrun, 

geðrænir erfiðleikar eins og þunglyndi, álag, vonleysi, erfiðleikar við einbeitingu, lítil 

sjálfsvirðing og neysla vímuefna (Berry, Charlson og Dawson, 2003).  

Í rannsókn Freydísar J. Freysteinsdóttur (2005) á foreldum, sem voru undir 

eftirliti barnaverndarnefndar hér á landi, kom fram að þeir glímdu við margþættan 

vanda eins og misnotkun áfengis- eða vímuefna eða geðræn veikindi. Foreldrarnir 

voru oft með lítið sjálfstraust, félagslega einangraðir, gáfust fljótt upp, áttu erfitt 

með samskipti við börn og voru oftast í vandræðum með að fá þau til að hlýða sér.  

Það einkennir foreldra, sem eru undir eftirliti barnaverndarnefndar, að þeir hafa 

óraunhæfar væntingar til barna sinna, eiga færri og neikvæðari samskipti við börn 

sín en aðrir foreldrar og beita ómarkvissum aðferðum við uppeldi. Þeir eiga það 

einnig til að líta neikvæðum augum til barna sinna og skortir oft og tíðum skilning á 

eðlilegum þroska barna (Gylfi Jón Gylfason o.fl., 2009). 

Börn innan barnaverndar búa oft við vanrækslu og afleiðingar hennar geta 

komið fram sem tilfinninga-, hegðunar- og námsvandi hjá börnum og trufluð tengsl 

við aðra. Langtímaáhrif geta meðal annars verið langvarandi þunglyndi eða kvíði, 

áfengis- og fíkniefnaneysla eða jafnvel persónuleikaröskun (Berry, Charlson og 

Dawson, 2003; Cleaver, Unell og Aldgate, 1999; Freydís J. Freysteinsdóttir, 2005; 

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006).  

Þegar börn búa við líkamlegar refsingar getur það leitt til verri andlegri heilsu en 

meðal annarra barna. Þau hafa til dæmis til að bera minna sjálfstraust og er hættar 

við þunglyndi. Auk þess er samband barns og foreldris oft og tíðum verra í slíkum 

tilvikum þar sem ofbeldið kennir þeim alla jafna ekki að bera raunverulega virðingu 

fyrir foreldrum sínum heldur er hún óttablandin. Hætt er við að börn sem búa við 

líkamlegt ofbeldi hafi litla sjálfstjórn og lítinn siðferðisþroska þar sem ofbeldi getur 

kennt börnum að ekki sé ástæða til að hegða sér vel auk þess sem þau þekkja ekki 

hvaða hegðun er rétt. Börn sem búa við líkamlegt ofbeldi eiga það til að vera 
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árásargjarnari og andfélagslegri en önnur börn og þau freistast til að trúa því að 

ofbeldi eigi rétt á sér og sé árangursrík hegðun (Evrópuráðið, 2006a).  

Í rannsókn Halldórs S. Guðmundssonar (2005) kemur fram að börn á aldrinum 

11–18 ára á Íslandi sem eru innan barnaverndar mælast með þrisvar til fjórum 

sinnum tíðari vandkvæði en önnur íslensk börn. Börn á aldrinum 11–18 ára sem eru 

innan barnaverndar sýna gjarnan athyglis- og/eða einbeitingarvanda, þau eru 

félagslega illa stödd, sýna andfélagsleg hegðun, eru döpur eða árásargjörn og eiga í 

námserfiðleikum. Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður 

Freydísar J. Freysteinsdóttur (2005) þar sem vandi barnanna í hennar rannsókn var 

sams konar og í rannsókn Halldórs. 

2.2.2 Stuðningur á heimili 

Sú hugmyndafræði að veita þjónustu inn á heimili fólks er ekki ný af nálinni. Innan 

félagsráðgjafastéttarinnar er rík hefð fyrir því að veita einstaklingsmiðaða þjónustu 

á heimili. Um 1870 komu félagsráðgjafar í Bandaríkjunum til dæmis á fót stofnun 

sem fékk nafnið Charity Organization Societies (COS) og byggðist upp á 

sjálfboðaliðastarfi. Lögð var áhersla á heimsóknir til einstaklinga sem áttu við 

geðræn vandamál að stríða eins og þunglyndi og félagslega röskun (e. social 

disorder) og reynt var að nálgast þá í vinsemd. Markmiðið með heimsóknunum var 

að kanna aðstæður og bjóða fólki stuðning (Beder, 1998).  

Jane Addams (1860–1935) var ein af frumkvöðlum innan 

félagsráðgjafastéttarinnar og árið 1897 stofnaði hún ásamt Ellen Gates Starr „Hull 

house“ í Chicago. Starfsemi hússins var fjölbreytt og þar var meðal annars að finna 

kvöldskóla, barnagæslu, hópastarf fyrir börn, opið eldhús og kaffihús. Einnig bjuggu 

Addams og Starr í húsinu ásamt öðrum konum (Helga Jóhannsdóttir, 1997; Lee, 

2011). Addams trúði á gildi lýðræðisins og að lýðræðið mótaði hugmyndir okkar um 

lífið. Því taldi hún að framlag hverrar manneskju væri mikilvægt og með auknu 

lýðræði ykjust þær kröfur að sérhver einstaklingur hefði  meira gildi. Að hennar mati 

var það hlutverk félagsráðgjafans að veita einstaklingum aðstoð, efla getu þeirra og 

styrkja þá til þátttöku bæði í eigin lífi og í samfélaginu (Auður Ósk Guðmundsdóttir 

og Helena Unnarsdóttir, 2009).  
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Upp úr 1950 var farið að bjóða heimsóknarþjónustu í barnaverndarmálum og 

þó að meginmarkmiðið væri að aðstoða fjölskyldurnar var líka verið að kanna 

heimilisaðstæður, einkum þegar grunur lék á ofbeldi og/eða vanrækslu gagnvart 

börnum (Beder, 1998). Á þeim árum var algengt að börn, sem bjuggu við erfiðar 

heimilisaðstæður, svo sem ofbeldi, vanrækslu eða munaðarleysi, væru lögð inn á 

stofnun í ríkjum Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum. Rannsóknir meðal barna sem 

ólust upp á stofnunum hafa sýnt að slík vistun hafði yfirleitt slæm áhrif á þroska 

þeirra og líðan. Börnunum hætti til að einangrast þar sem þau höfðu ekki tækifæri 

til að taka þátt í samfélaginu utan stofnunarinnar. Þau skorti tilfinningalega 

umönnun, félagslega hæfni og brotið var á rétti þeirra. Auk þess áttu þessi börn á 

hættu að vera beitt ofbeldi, annaðhvort af samstarfsmönnum stofnananna eða 

öðrum börnum sem bjuggu á sömu stofnun. Afleiðingarnar höfðu ekki bara áhrif á 

börnin á meðan þau voru vistuð þar heldur settu þær mark sitt á lífsgæði þeirra allt 

fram á fullorðinsár (Tobis, 2000). Þau börn sem gátu ekki búið hjá foreldrum sínum 

vegna margs konar sálfélagslegra vandamála fjölskyldunnar var alla jafna komið fyrir 

í fóstur eða á stofnun. Þau höfðu síðan frekari tilhneigingu en önnur börn til að eiga 

í erfiðleikum varðandi nám, glíma við hegðunarerfiðleika, og þeim gekk illa að 

eignast vini og áttu erfitt með að einbeita sér. Börn sem fóru í langtímafóstur náðu 

yfirleitt að tengjast fósturforeldrum sínum tilfinningaböndum en þau börn sem 

bjuggu á stofnun áttu erfiðara með það. Ástæðan var meðal annars sú að 

umönnunin var í höndum margra aðila og starfsmannaskipti voru tíð (Roy, Rutter og 

Pickles, 2000).  

Á síðastliðnum þrjátíu árum hefur þróunin í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum 

verið sú að veita fjölskyldum þjónustu á heimili þeirra í stað þess að senda börnin á 

stofnun. Lagt hefur verið kapp á að börn alist upp í fjölskylduumhverfi sem byggist á 

umönnun, hamingju, ást og skilningi. Til að dafna vel í sínu umhverfi er mikilvægt að 

börn njóti örvunar, viðurkenningar og öryggis. Leitað hefur verið eftir nýjum og 

hagstæðum lausnum fyrir fjölskyldur þar sem rík áhersla hefur verið á samvinnu við 

þær. Lögð hefur verið áhersla á að beita lausnamiðaðri meðferð þar sem unnið er út 

frá styrkleikum fjölskyldunnar í stað þess að einblína á vandamál og hindranir. 

Þannig gefst fagfólki tækifæri til að nota þekkingu sína með því að færa 

fjölskyldunum aukinn styrk og völd til að hafa áhrif á aðstæður sínar (Auður Ósk 
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Guðmundsdóttir og Helena Unnarsdóttir, 2009; Bragi Guðbrandsson, 2004; Cynthia 

L. Jeans og Sveindís A. Jóhannsdóttir, 2003; Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Tobis, 2000). 

Þessi stefna samræmist vel stefnu Barnasáttmálans en þar er lögð áhersla á að ríki 

sé skylt að veita barnafjölskyldum nauðsynlegan stuðning svo að börn geti alist upp í 

eigin fjölskyldu (Þórhildur Líndal, 2007). Í ríkjum eins og Ástralíu, Bretlandi og á 

Norðurlöndum hefur slík heimaþjónusta til barnafjölskyldna aukist jafnt og þétt. 

Þróunin á Íslandi hefur verið svipuð, stofnanir hafa verið lagðar niður og vaxandi 

áhersla er á að veita stuðning inn á heimilið. Að veita þjónustu í heimabyggð er 

yfirleitt ódýrara en að vista barn á stofnun (Bragi Guðbrandsson, 2004; Tobis, 2000).  

Með því að veita fjölskyldu stuðning á heimili hennar er jafnframt auðveldara 

að fá frekari upplýsingar um aðstæður á heimilinu, fara yfir þau úrræði sem eru til 

staðar í fjölskyldunni og meta hvaða breytingar er hægt að framkvæma þar. Með því 

að fara á heimilið gefst frekar tækifæri á að skoða tengslin á milli foreldra og barns. 

Fjölskyldumeðlimum líður alla jafna betur í sínu umhverfi og þeir finna þar frekar 

fyrir öryggi sem leiðir oft til þess að auðveldara er að mynda traust samband milli 

þeirra og stuðningsaðilans (Berry, Charlson og Dawson, 2003; Helga Jóhannesdóttir, 

1997; Killén, 1991). Vandi fjölskyldu, sem er undir eftirliti barnaverndarnefndar, er 

oft og tíðum afar fjölþættur, og erlendar rannsóknir hafa sýnt að stuðningur inn á 

heimili er góð leið til að efla foreldra í uppeldishlutverkinu þar sem uppeldisfræðsla 

til foreldra dugar ekki ein og sér. Foreldrar innan barnaverndar eiga erfitt með að 

nýta sér þá færni sem þeim er kennt á uppeldisnámskeiðum og því er áhrifaríkara að 

fræðslan fari sem mest fram á heimili þeirra. Þar er hægt að leiðbeina þeim í þeirra 

eigin umhverfi og fræða þá um daglegt líf. Á heimilinu er hægt að vera með 

sýnikennslu og foreldrar geta fengið endurgjöf á frammistöðu í æfingum (Gylfi Jón 

Gylfason o.fl., 2009).  

2.2.3 Stuðningsúrræði á heimili 

Eins og áður hefur komið fram var lagt kapp á það í Vestur-Evrópu og 

Bandaríkjunum upp úr miðri 20. öld að veita stuðning á heimili, og það leiddi síðan 

til þess að fundin voru úrræði til að mæta þessari þörf. Til að mynda voru samtökin 

Homebuilder stofnuð í Bandaríkjunum árið 1974 en þau höfðu það að markmiði að 

halda fjölskyldunni saman. Notendur Homebuilder voru fyrst og fremst fjölskyldur 
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með svo fjölþættan vanda að hugað var að því að vista börnin utan heimilis. 

Þjónustan stóð í sex vikur, allan sólarhringinn og öll meðferðin fór fram á heimilinu. 

Ef ekki náðist árangur á þessum sex vikum var lögð til vistun utan heimilisins. 

Kosturinn við að veita þjónustuna á heimilinu var sá að ráðgjafinn gat gert 

nákvæmari greiningu á lífsháttum og venjum fjölskyldunnar. Hægt var að fylgjast 

betur með nýrri hegðun og hægt var að aðstoða og grípa tafarlaust inn í ef þörf var 

á (Beder, 1998).  

Í skýrslu um Stefnumarkandi áætlun varðandi barnavernd hér á landi á árunum 

2007–2010 var lögð áhersla á að innleiða ný úrræði í barnaverndarmálum þar sem 

markmiðið var að vinna með vanda barna og foreldra í þeirra eigin umhverfi, að 

draga úr stofnanavistun og stytta þann tíma sem börn væru í fóstri 

(Félagsmálaráðuneytið og Barnaverndarstofa, 2007). Eins og fram hefur komið 

undirstrika meginreglur Evrópuráðsins (2005) að foreldrar beri aðalábyrgð á uppeldi 

og þroska barnsins og að fjölskyldan sé hið eðlilega umhverfi til að tryggja vöxt þess 

og vellíðan. Aðaláhersla er á að fjölskyldunni eigi að standa til boða stuðningur í 

samræmi við sérstakar þarfir hennar.  

Ríki og sveitarfélög hafa þróað með sér úrræði til að vinna með vanda 

fjölskyldna á heimavelli og má þar nefna úrræðin Stuðningur heim, Laugarásvegur; 

Greining og uppeldisráðgjöf og MST (Multisystemic Treatment). Árið 2001 lagði 

Félagsþjónusta Reykjavíkurborgar áherslu á að auka ráðgjöf við barnafjölskyldur og 

stofnaði þjónustuúrræðið Stuðningur heim. Stuðningsúrræðið Laugarásvegur; 

Greining og uppeldisráðgjöf var stofnað árið 2008 á vegum Reykjavíkurborgar og er 

hluti af starfsemi Vistheimilis barna á Laugarásvegi 39. Í október 2008 hóf 

Barnaverndarstofa að bjóða upp á fjölþáttameðferð-MST fyrir barnaverndarnefndir 

á suðvesturhorni landsins, þ.e. frá Borgarnesi um höfuðborgarsvæðið og frá 

Reykjanesi að Selfossi. Slíkri meðferð er meðal annars beitt í Noregi og 

Bandaríkjunum. Þessi úrræði eiga það sameiginlegt að vera í anda nútímanálgunar í 

þjónustuúrræðum fyrir börn/unglinga og fjölskyldur þeirra þar sem markmiðið er að 

draga úr stofnanavistun með því að vinna með fjölskylduna á heimavelli. Þjónusta 

inn á heimili tekur miklu fremur mið af forsendum fjölskyldunnar en stofnanavistun 

getur gert og er líklegri til árangurs. Hugmyndafræði úrræðanna er byggð á 
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kenningum póstmódernismans þar sem áhersla er lögð á notendasamráð 

meðferðaraðilans og skjólstæðingsins við lausn vandans. Beitt er lausnamiðaðri 

nálgun þar sem unnið er út frá styrkleikum í stað þess að einblína á vandamál og 

hindranir auk þess sem MST-meðferð byggist á atferlismótun og hugrænni 

atferlismeðferð (Auður Ósk Guðmundsdóttir, Helena Unnarsdóttir og Sigrún 

Júlíusdóttir, 2009; Barnaverndarstofa e.d./b og c; Cynthia L. Jeans og Sveindís A. 

Jóhannsdóttir, 2003). Með því að beita lausnamiðaðri nálgun í vinnu með foreldrum  

og börnum er tekið mið af styrkleikum fjölskyldunnar í stað þess að einblína á 

vandamál hennar. Mikilvægt er að barnaverndarstarfsmaðurinn hafi nægilegt 

sjálfsöryggi til að sleppa valdinu sem hann hefur og horfa þess í stað á styrkleika 

fjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Með þessu öðlast fjölskyldan sjálfsvirðingu 

á ný, fær tækifæri til að tjá eigin reynslu og greina frá eigin hugmyndum með það 

fyrir augum að bæta aðstæður og líðan barnanna.  

Laugarársvegur; Greining og uppeldisráðgjöf og MST eru úrræði á vegum 

barnaverndarlaga en Stuðningur heim er ekki barnaverndarúrræði heldur úrræði 

sem þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar geta notað.  

Úrræðið Stuðningur heim veitir barnafjölskyldum, sem eiga við fjölþættan 

vanda að etja, leiðbeiningar og fræðslu. Lögð er áhersla á að styðja foreldrana í 

uppeldishlutverkinu með því að draga fram styrkleika þeirra. Um er að ræða átta 

vikna prógramm (Cynthia L. Jeans og Sveindís A. Jóhannsdóttir, 2003). Í rannsókn 

sem Cynthia L. Jeans og Sveindís A. Jóhannsdóttir gerðu árið 2003 á úrræðinu 

Stuðningur heim kom fram að algengast var að foreldrarnir sem nýttu sér úrræðið 

væru einstæðar mæður á aldrinum 25–44 ára. Flestir foreldrarnir voru með eitt 

barn á framfæri og því næst tvö börn. Algengasti aldur barnanna var níu ára og 

yngri. Einnig kom fram að langalgengast var að foreldrarnir nýttu sér Stuðning heim 

til að fá uppeldisráðgjöf en þættir sem einnig var unnið með var að læra að halda 

utan um heimilishald og aðstoða við heimanám. Foreldarnir voru almennt ánægðir 

með þjónustuna og töldu að stuðningurinn hefði nýst þeim vel. Ráðgjafarnir á 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar og hjá Barnavernd Reykjavíkur, sem tóku 

þátt í rannsókninni, voru almennt ánægðir með úrræðið en töldu að huga þyrfti 
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frekar að fagmenntun starfsfólksins og greinargerðir starfsmanna þyrfti að vera 

betri.  

Úrræðið Laugarásvegur; Greining og uppeldisráðgjöf leggur áherslu á að greina 

vanda fjölskyldunnar ásamt því að veita foreldrum uppeldislega ráðgjöf. Þjónustan 

er veitt í allt að 12 vikur og miðað er við að börnin sem í hlut eiga séu 12 ára og 

yngri. Auður Ósk Guðmundsdóttir, Helena Unnarsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir (2009) 

gerðu rannsókn á úrræðinu Laugarásvegur; Greining og uppeldisráðgjöf og þar kom 

fram að meirihluti foreldra sem tóku þátt í rannsókninni töldu að stuðningurinn 

hefði nýst þeim vel þar sem þeir upplifðu meiri styrk og úthald gagnvart börnunum. 

Foreldrunum leið vel með að fá starfsmenn inn á heimilið og samskiptin voru 

almennt góð. Styrkleikar úrræðisins lágu í sveigjanleikanum, þ.e. að úrræðið er 

lagað að þörfum fjölskyldnanna og að unnið er á heimili fjölskyldunnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að ekki væri lögð nógu mikil áhersla á 

greiningarþáttinn á aðstæðum fjölskyldna, sem er eitt af markmiðum úrræðisins, en 

þess í stað var frekar veitt ráðgjöf og leiðbeiningar. Einnig var margt sem benti til 

þess að ekki hefði verið nógu vel fylgt eftir þeim markmiðum sem sett höfðu verið. 

Auk þess kom fram að huga mætti betur að menntun starfsfólksins og veita fræðslu 

með áherslu á greiningaþáttinn til að styrkja þann þátt úrræðisins. Einnig var talið 

mikilvægt að félagsráðgjafarnir í barnavernd huguðu betur að því hvort úrræðið 

hentaði fjölskyldunum og hefðu þekkingu á úrræðinu og innsýn í það (Auður Ósk 

Guðmundsdóttir, Helena Unnarsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2009).  

MST-meðferð er fyrir unglinga með fjölþættan hegðunarvanda og fjölskyldur 

þeirra þegar vandi unglingsins er orðinn svo alvarlegur að vistun utan heimilis er 

talin koma til greina. Markmiðið með MST-meðferð er að unglingurinn búi á heimili 

sínu, stundi skóla eða vinnu, neyti ekki vímuefna, stundi ekki afbrot né beiti ofbeldi 

eða hótunum. Einnig er það hluti af úrræðinu að auka bjargráð foreldra til að takast 

á við aðsteðjandi vandamál með því bæta samheldni innan fjölskyldu ásamt því að 

efla tengsl og samráð foreldra við lykilaðila í umhverfi barnsins. Meðferðin stendur í 

u.þ.b. fimm mánuði og felst hún í því að styrkja þau kerfi sem standa að barninu, 

fjölskyldu, skóla, félagahóp og nærumhverfi (Barnaverndarstofa, e.d./b; Bragi 

Guðbrandsson, 2004; Halldór Hauksson, 2009; Henggeler og Lee, 2003; Ingibjörg 
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Markúsdóttir munnleg heimild, 3. ágúst 2011). Foreldrar í MST-meðferð eru hvattir 

til að fylgjast vel með barni sínu og beita jákvæðum viðbrögðum við æskilegri 

hegðun. Einnig er lögð áhersla á aukna samheldni, bætt samskipti innan 

fjölskyldunnar og samráð lykilaðila í umhverfi barnsins. Reynslan af MST-meðferð 

hér á landi hefur verið góð þar sem dregið hefur úr óæskilegri hegðun þeirra barna 

sem taka þátt í meðferðinni. Til dæmis hefur dregið úr því að þau beiti ofbeldi eða 

hóti að beita ofbeldi og neysla vímuefna meðal þeirra hefur minnkað. Þau eru 

duglegri að mæta í skóla eða stunda vinnu og að eignast æskilega félaga. Auk þess  

sem foreldrar hafa bætt færni sína til að takast á við aðsteðjandi vandamál, hafa 

samskipti og tengsl fjölskyldumeðlima styrkst og stuðningsnet fjölskyldunnar eflst. 

Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt að fjölskyldur sem hafa lokið MST-meðferð 

vegnar betur í lífinu og tengslin milli foreldra, unglingsins og systkina hafa aukist til 

muna (Barnaverndarstofa, e.d./b og c, Curtis, Ronan og Borduin, 2004; Ingibjörg 

Markúsdóttir munnleg heimild, 3. ágúst 2011).  

2.3 Stuðningsúrræðið tilsjón á vegum barnaverndarnefnda 

Foreldrahlutverkið er eitt mikilvægasta og ábyrgðarfyllsta hlutverk sem við tökum 

að okkur á lífsleiðinni. Samkvæmt 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 er kveðið á um að 

foreldrum beri að tryggja barni sínu gott uppeldi, veita því umönnun og virðingu 

ásamt leiðsögn sem hentar best hag barnsins og þörfum. Foreldri skal einnig vernda 

barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi svo og annarri vanvirðandi hegðun. 

Ákvæði barnaverndarlaga gilda aftur á móti þegar foreldrar eru ekki að sinna 

forsjárskyldum sínum, þ.e. þegar börn búa við óviðunandi aðstæður eða þegar barn 

stefnir heilsu sinni eða þroska í hættu. Eitt af markmiðum barnaverndarlaga er að 

styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu, meðal annars með því að beita tilsjón og því 

er við hæfi að byrja á að fjalla um ýmsa þætti sem foreldrar þurfa að hafa í huga 

varðandi uppeldishlutverkið ásamt því að fjalla um mismunandi stefnur og strauma í 

uppeldismálum. Að því loknu verður rakin þróun barnaverndarlaga hér á landi 

varðandi tilsjón og í framhaldi af því verður fjallað nánar um úrræðið. 
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2.3.1 Foreldrahæfni 

Það er almenn skoðun manna að foreldrar vilji standa sig vel í foreldrahlutverkinu 

og þeir hafi alla tíð verið opnir fyrir nýjum straumum í uppeldismálum. Fólk hefur 

hugsað um uppeldi frá ómunatíð og rit sem fjölluðu um barnauppeldi, bæði 

alþýðuleg og fræðileg, náðu útbreiðslu löngu áður en formlegar rannsóknir voru 

gerðar á barnauppeldi. Gegnum tíðina hafa sérfræðingar í uppeldismálum velt því 

fyrir sér hvernig foreldrar hafi áhrif á þroska barna sinna og hvaða leiðir séu bestar 

til að skapa börnum góð skilyrði til að þroskast og dafna.  

Á 16. og einkum 17. öld tíðkaðist harðneskjulegt barnauppeldi í löndum Norður-

Evrópu, en þar trúðu menn að börn væru í eðli sínu syndug og berja þyrfti þau til 

batnaðar. Þessar hugmyndir komu frá hreintrúarmönnum og bárust til Íslands frá 

Danmörku þar sem hreintrúarstefnan myndaði hugmyndafræðilegan grunn að 

uppeldi um langt skeið (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993). 

Um miðja 18. öld mátti sjá hugsjónir stefnunnar hér á landi í tilskipun um húsaga frá 

1746, en hún var fyrsta lagasetning á Íslandi sem varðaði uppeldisaðferðir og tók til 

allra barna í landinu án tillits til stöðu og efnahags foreldra. Þar kom fram að 

yfirvöldum bæri að fylgjast með öllum börnum og sjá til þess að uppeldi þeirra væri 

samkvæmt húsaganum. Í tilskipuninni var kveðið á um að temja skyldi börnum 

„hlýðni og erfiði“ og láta þau ekki alast upp í „leti, sjálfræði og öðru vondu“. Á 

þessum tímum var ekki lögð áhersla á að sýna börnum hlýju eða tilfinningasemi því 

þá var talið að þau yrðu löt og óþekk. Strax á unga aldri voru börn látin vinna 

líkamlega erfiða vinnu bæði heima og að heiman við misgóðan aðbúnað. 

Lögbundnar uppeldisaðferðir á þessum tímum byggðust meðal annars á því að aga 

börn með hendi eða vendi sem nú á tímum má túlka sem harðræði í uppeldi barna, 

en fólk fyrri tíma gerði skýran greinarmun á flengingum sem agatæki og 

miskunnarlausum barsmíðum. Harðræði og ill meðferð á börnum var fordæmt í 

íslensku samfélagi og sumir foreldrar þurftu að svara til saka fyrir dómstólum því 

dæmi eru um að sú meðferð sem börn fengu hafi valdið þeim varanlegu heilsutjóni 

og jafnvel dauða (Hildur Biering, 2006).  

Upp úr 1700 fór harðneskjulegt uppeldi í Evrópu að vekja óhug með mönnum 

og áhugi á þroska og þörfum barna fór að aukast, og brátt komu fram ýmsar 



37 

hugmyndir varðandi uppeldismál. Á þessum tíma höfðu John Locke (1632–1704) og 

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) mikil áhrif með hugmyndum sínum. Segja má 

að hugmyndir þeirra um uppeldismál hafi haft áhrif allt fram til dagsins í dag og 

myndað grundvöll að þeirri umræðu sem tengdist uppeldi barna allt fram á okkar 

daga. Ávallt var lítið á Locke og Rousseau sem talsmenn gagnstæðra viðhorfa í 

uppeldismálum en samt áttu þeir það til að vera sammála um ýmislegt sem varðar 

uppeldi barna. Til dæmis töldu þeir fráleitt að börn fæddust syndug og að það væri 

eitt af hlutverkum uppalenda að berja þessar syndir úr börnunum. Þeir voru á móti 

líkamlegum refsingum og töldu vænlegra að mæta óþekkt barna á annan hátt. 

Þessar hugmyndir boðuðu gjörbreytt viðhorf til barna og kölluðu á breyttar 

uppeldisaðferðir (Holden, 2010; Ólafur Rastrick, 1995; Sigurður J. Grétarsson og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993).  

Upplýsingaöld, á síðari hluta átjándu aldar og fyrir hluta þeirra nítjándu, 

einkenndist af því að upplýsa fólk um ýmsa nytsamlega þætti eins og barnauppeldi. 

Á þessum tímum jókst skilningur manna á uppeldi barna og í riti Baldvins 

Einarssonar, Ármanni á alþingi, er greint frá þrenns konar uppalendum: Fyrst 

leiðandi, síðan skipandi eða refsandi og að lokum afskiptalausum. Leiðandi 

uppalendur hvöttu börn sín til dáða með umhyggju, ástúð, leiðbeiningum og lögðu 

áherslu á að örva hæfni þeirra. Skipandi eða refsandi uppalandi braut niður 

sjálfstraust barna sinna og niðurlægði þau. Afskiptalausi uppalandinn gerði ekkert til 

að þroska barnið né hvatti það til að takast á við lífið þar sem það lét barnið 

afskiptalaust (Ólafur Rastrick, 1995). Upp úr 1920 kom John B. Watson fram með 

uppeldiskenninguna atferlismótun sem fólst meðal annars í því að hegðun styrktist 

við það að fá viðbrögð eða verðlaun í samræmi við hegðunina. Hann hélt því einnig 

fram að hegðun sem fær engin viðbrögð muni minnka eða hverfa. Watson taldi 

mikilvægt að ákveðinn stöðugleiki og jákvætt viðmót væri til staðar í lífi barnsins frá 

upphafi. Hann taldi að barn lærði þá hegðun sem fyrir því væri höfð hvort sem um 

væri að ræða jákvæða eða neikvæða hegðun þar sem hún væri skilyrt af ákveðnu 

áreiti. Því fyrr sem barnið tileinkaði sér jákvæða hegðun því betra væri það fyrir 

barnið. Upp úr 1940 var lögð áhersla á það við foreldra að þeir nytu þess að vera 

með börnum sínum og þætti vænt um foreldrahlutverkið. Fjallað var um 

sveigjanleika í uppeldishlutverkinu og að draga ætti úr líkamlegum refsingum. Einnig 
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var talið mikilvægt að halda á börnum, sýna þeim ást og umhyggju ásamt því að 

njóta samveru með þeim. Á þessum tíma vöktu menn máls á því að engar tvær 

manneskjur væru alveg eins og því ætti að líta á hvert barn sem sérstakan 

einstakling. Því fylgdi jafnframt það sjónarmið að uppeldi væri náttúrulegt, hvert og 

eitt barn ætti að fá að þroskast á sínum hraða og nauðsynlegt væri að börn upplifðu  

ást og hlýju frá foreldrum sínum. Jean Piaget setti fram kenningar sínar um 

vitsmunaþroska upp úr 1950 en þar var lögð áhersla á að börn öðluðust þekkingu 

með því að fá að kanna umhverfi sitt hverju sinni. Það var því talið mikilvægt að 

veita börnum upplífgandi umhverfi og styrkja reynsluheim þeirra. Um miðja 20. öld 

má segja að lögð hefur verið meiri áhersla á barnamiðaða nálgun (e. child-centered 

approach) í stað foreldramiðaðrar nálgunar (e. parent-centered approach). Nú var 

litið svo á að mæta ætti þörfum barnanna, börnin ættu rétt á að upplifa ást frá 

foreldrum sínum en jafnframt skyldu foreldrar gera ákveðnar kröfur varðandi 

hegðun barna sinna (Berns, 1985). Á þessum tíma komu fram ýmsar 

uppeldisfræðilegar kenningar sem enn eru við lýði og má þar nefna Diönu Baumrind 

sem greindi foreldra út frá svipaðri þrískiptingu uppeldisaðferða og Baldvin 

Einarsson greindi frá árið 1829. Flokkarnir eru leiðandi foreldrar, skipandi foreldrar 

og eftirlátir foreldrar. Leiðandi foreldrar settu skýr mörk um hvað væri eðlileg 

hegðun og hvað ekki, lögðu áherslu á samræður þar sem sjónarmið barna og 

foreldra komu fram og sýndu börnum sínum hlýju og uppörvun. Skipandi foreldrar 

lögðu áherslu á boð og bönn, sýndu börnum sínum sjaldan hlýju og uppörvun. 

Eftirlátir foreldrar skiptu sér ekki mikið af börnum sínum, ólu þau upp í miklu 

frjálsræði, gerðu litlar kröfur til barnanna um þroskaða hegðun en sýndu þeim meiri 

hlýju en skipandi foreldrar sýndu börnum sínum (Berger, 1983) 

John Bowlby og Mary Ainsworth settu einnig fram svonefnda tengslakenningu 

(e. attachment theory) á seinni hluta 20. aldar. Þar var litið svo á að í kringum 6–7 

mánaða aldur byrjuðu börn að þróa með sér hæfileika til að velja þann aðila sem 

þau vilja helst vera hjá. Hve vel barnið tengist foreldrinu byggist á því hve verndandi 

það er og ábyrgt gagnvart barninu. Á þessum upphafstíma er það eðli barnsins að 

rannsaka umhverfi sitt og til þess þarf barnið að finna til öryggis og það gerir barnið 

með því að treysta foreldrum sínum til að vernda það fyrir hættunum. Góð tengsl 
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myndast milli foreldra og barns þegar foreldrar sýna barni sínu væntumþykju og ást, 

fullnægja þörfum þess, hjálpa því að hafa stjórn á tilfinningum sínum og bregðast 

við bendingum þess. Við þessar aðstæður læra börn að treysta því að foreldri muni 

bregðast við þörfum þeirra. Þegar sterk tengsl eru til staðar milli barns og foreldris á 

barnið auðveldara með að þróa góðan félagslegan skilning eins og þann hvernig 

tilfinningar hafa áhrif á hegðun og hvernig hegðun hefur áhrif á tilfinningar, bæði 

hjá því sjálfu og öðrum (Holden, 2010; Howe, Dooley og Hinings, 2000). 

Bradley (sjá Holden, 2010) er einn af þeim fræðimönnum sem telur að foreldrar 

hafa fleiri mikilvægum hlutverkum að gegna en að veita börnum sínum ást og aga. 

Hann telur mikilvægt að þeir sjái til þess að börn þeirra alist upp í umhverfi sem 

veitir þeim viðeigandi öryggi og sinnir líkamlegum þörfum þeirra, að þau fái félags- 

og tilfinningalegan stuðning, búi við daglega reglusemi og fái viðeigandi örvun og 

leiðbeiningar. Einnig er mikilvægt að fylgst sé með börnunum og að ræktuð séu 

regluleg samskipti og stuðningur við félagslegt net þeirra. Það má því segja að 

ráðherranefnd Evrópuráðsins taki undir sjónarmið Bradleys hvað varðar stefnu um 

eflingar foreldahæfni sem hún samþykkti árið 2006 og samræmist jafnframt 

nútímastefnu í uppeldismálum. Þar er lögð áhersla á að foreldrahæfni felist meðal 

annars í því að veita barni viðeigandi uppeldi með þeim hætti að það fái að njóta sín 

sem best á heimilinu, í skólanum, vinahópnum og í samfélaginu. Foreldrar þurfa 

styðja börn sín og mæta þörfum þeirra af virðingu, ást og umhyggju. Að virða 

skoðanir, óskir og þrár barnsins og um leið og þeir láta sér annt um velferð þess. 

Mikilvægt er að samskipti foreldra og barna séu opin og heiðarleg og þau eigi 

auðvelt með að leita til þeirra varðandi ráð og stuðning. Foreldrar þurfa að gefa sér 

tíma til að hlusta á börnin, leyfa þeim að taka virkan þátt í lífi fjölskyldunnar, verja 

tíma með þeim og sýna áhuga á daglegum athöfnum þeirra. Nauðsynlegt er að 

foreldrar séu sér meðvitaðir um að efla sjálfsvitund barnanna, meðal annars með 

því að leggja áherslu á styrkleika þeirra og skapa þeim tækifæri á að læra nýja hluti. 

Auk þess er mikilvægt að gera þá kröfu að börn virði settar reglur ásamt því að 

kenna þeim að taka ábyrgð á eigin hegðun og læra að taka tillit til þarfa annarra. 

Jafnframt er lögð áhersla á rétt barna til að njóta grundvallarumönnunar, að öryggi 

þeirra sé gætt, að barnið fái tilfinningalegan stuðning, viðeigandi örvun og 

stöðugleika í lífi sínu (Evrópuráðið, 2006a; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  
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2.3.2 Þróun barnaverndarlaga varðandi stuðningsúrræðið tilsjón 

Foreldrar bera forsjár- og uppeldisskyldur gagnvart börnum sínum en jafnframt hafa 

þeir svigrúm til að ákveða með hvaða hætti þeir stýra aðbúnaði og uppeldi barna 

sinna í samræmi við efnahag, trúar- og siðferðisskoðanir og félagslega stöðu þeirra. 

Þrátt fyrir nokkurt svigrúm í uppeldishlutverkinu verða foreldrarnir ávallt að tryggja 

velferð barnanna. Það er skylda hins opinbera að bregðast við ef hagsmunir barna 

eru ekki nógu vel tryggðir eða ef velferð þeirra er hætta búin. Barnaverndarlögin 

hafa það hlutverk að marka lagalegan ramma um starfsemi hins opinbera sem lýtur 

að þessu hlutverki. Með lögunum er reynt að finna jafnvægi, annars vegar milli þess 

að virða rétt foreldra til að ráða sjálfir uppeldi og aðbúnaði barnanna og hins vegar 

að tryggja hagsmuni barnanna (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). 

Tilskipun um húsagann á Íslandi frá 3. júní 1746 má segja sé fyrsta lagareglan 

sem beinlínis felur í sér heimildir opinberra aðila til að hlutast til um uppeldi barna. 

Með lagasetningunni bar yfirvöldum að fylgjast með öllum börnum á Íslandi og sjá 

til þess að uppeldi þeirra væri samkvæmt húsaganum. Á þessum tíma var litið svo á 

að foreldrar bæru ábyrgð á uppeldi barna sinni og að það væri hlutverk presta og 

hreppstjóra að hafa eftirlit með uppeldinu. Tilskipun um húsvitjanir nr. 27/1746 

gekk í gildi sama ár og húsagaskipunin. Um var að ræða lög um húsvitjanir presta en 

þar var kveðið á um hvernig prestar skyldu haga störfum sínum við húsvitjun. 

Tvisvar á ári bar þeim að fara í vitjun á hvert heimili (Hildur Biering, 2006). 

Árið 1932 voru fyrstu barnaverndarlögin sett á Íslandi og hefst þá hið eiginlega 

barnaverndarstarf með skipun Barnaverndarráðs Íslands og Barnaverndarnefndar 

Reykjavíkur. Með lögunum frá 1932 komu fram tvær meginreglur í barnavernd sem 

hafa síðan verið ríkjandi í íslenskri löggjöf um barnavernd til dagsins í dag. Annars 

vegar bar barnaverndaryfirvöldum skylda til að grípa til aðgerða þegar forsjáraðilar 

barns brugðust uppeldisskyldum sínum. Hins vegar bar barnaverndaryfirvöldum að 

bregðast við ef háttsemi barns var til þess fallin að ógna velferð þess. Í lögunum frá 

1932 var lögð áhersla á að barnaverndaryfirvöld hefðu eftirlit með uppeldi barna og 

veittu börnum og fjölskyldum þeirra stuðning til að bæta uppeldisskilyrði barnsins 

(Bragi Guðbrandsson, 2007; Lög um barnavernd nr. 43/1932).  
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Við hernám Íslands árið 1940 varð mikil umræða um áhrif hersetunnar á 

siðferði landsmanna og áhyggjur voru af samgangi hermanna við íslenskar 

unglingsstúlkur. Í kjölfarið gaf ríkisstjórnin út bráðabirgðalög árið 1942 um eftirlit 

með ungmennum sem barnaverndarnefndir og skólanefndir sinntu. Þeim bar að 

hafa eftirlit með uppeldi og hegðun ungmenna undir 18 ára aldri og lögreglu var 

skylt að aðstoða í þeim efnum. Með gildistöku þessara laga var lagður grunnur að 

þeirri verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga sem enn gildir í stórum dráttum varðandi 

ráðstöfun barna utan heimilis. Hún er á þá leið ef vista þarf barn utan heimilis vegna 

erfiðra uppeldisaðstæðna eins og vanrækslu eða ofbeldis skal sveitarfélagið bera 

ábyrgð á vistuninni. Ef vistun barns utan heimilis er aftur á móti vegna 

áhættuhegðunar barnsins skal ríkisvaldið útvega viðeigandi úrræði (Bragi 

Guðbrandsson, 2007).  

Með lögum um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 var verkaskiptingin milli 

ríkis og sveitarfélaga, sem bráðabirgðalögin frá 1942 boðuðu, fest í sessi. Auk þess 

var kveðið á um rekstur stofnana til að vista börn sem hefðu framið lögbrot og hins 

vegar um stofnun athugunarstöðvar (Bragi Guðbrandsson, 2007). Á þessu má sjá að 

hugmyndir um að vista börn á stofnun í stað þess að vinna með þau á heimili þeirra 

voru ríkjandi úrræði á þessum tíma. Jafnframt var í lögunum gert ráð fyrir því að 

leitað yrði umsagnar hjá foreldrum eða ungmenni áður en vistun utan heimilis ætti 

sér stað. Í lögunum kom fram að hafa skyldi eftirlit með uppeldisaðstæðum barna 

og lögð var áhersla á samvinnu við þær stofnanir sem unnu með málefni barna. 

Barnaverndaryfirvöld veittu einnig stuðning til foreldra varðandi uppeldisráðgjöf og 

hægt var að skipa heimili eftirlitsmann (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/ 

1947).  

Árið 1966 tóku ný barnaverndarlög gildi en þau voru ítarlegri en lögin frá 1947 

auk þess sem frekari verkefni og skyldur voru lögð á barnaverndarnefndir. En þar 

var meðal annars kveðið á um að barnaverndarnefndir og barnaverndarráð skyldu 

setja fram tillögur og ábendingar varðandi úrræði til að bæta hag barna og leita eftir 

samvinnu við forráðamenn skóla, heilsugæslu og aðra sem fjalla um málefni barna 

og ungmenna. Við vinnslu barnaverndarmáls var kveðið á um að afla skyldi sem 

gleggstra upplýsinga um hagi viðkomandi barna og ungmenna, til dæmis frá skóla 
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svo og varðandi aðbúnað á heimili, hegðun barnsins og tengsl þess við foreldrana. 

Auk þess var foreldrum gefinn kostur á að tjá sig fyrir barnaverndarnefnd með 

aðstoð lögmanns og börn og ungmenni öðluðust rétt til að mæta fyrir fund 

nefndarinnar (Davíð Þór Björgvinsson, 1995; Lög um vernd barna og ungmenna nr. 

53/1966; Þskj. 393, 1965–1966).  

Í lögum um vernd barna og ungmenna frá 1992 var markmið barnaverndar og 

réttarstaða barns orðin skýrari en áður. Áhersla var lögð á að tryggja börnum 

viðeigandi uppeldisskilyrði með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar auk 

þess sem heimilt var að beita úrræðum til verndar einstökum börnum ef þörf krafði. 

Einnig var kveðið á um að foreldrum bæri að gegna forsjár- og uppeldisskyldum 

gagnvart börnum sínum svo sem best hentaði hagsmunum þeirra og þörfum. Í 

lögunum frá 1992 var fyrst fjallað um stuðning við foreldra með því að veita 

fjölskyldu tilsjónarmann. 

Með barnaverndarlögunum frá 2002 er ekki einungis fjallað um skyldur foreldra 

heldur einnig réttindi barna sem getið er í Barnasáttmálanum. Í 1. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram:  

Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í 

samræmi við aldur sinn og þroska. Foreldrum ber að sýna börnum 

sínum umhyggju, og nærfærni og gegna forsjár- og 

uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum 

þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðeigandi 

uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna.  

 

Í lögunum er gert ráð fyrir að sjónarmið barnsins komi fram í vinnslu 

barnaverndarmála og að hagsmunir þeirra séu ávallt hafðir að leiðarljósi í störfum 

barnaverndaryfirvalda. Auk þess er börnum 15 ára og eldri veittur aðgangur að eigin 

barnaverndarmáli í ákveðnum tilvikum eins og þegar um vistun utan heimilis er um 

að ræða og eiga þá rétt á aðstoð lögmanns. Einnig er lögð áhersla að styðja við 

foreldra í uppeldishlutverkinu, meðal annars með því að veita tilsjón inn á heimilið 

eins og í lögunum frá 1992. Með lögum um breytingu á barnaverndarlögum nr. 

80/2002, með síðari breytingum nr. 80/2011, er að finna skýrari ákvæði um 

réttarstöðu barns við málsmeðferð, en þar er lögð áhersla á að barn eigi rétt á að 
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koma skoðunum sínum á framfæri óháð aldri en í samræmi við aldur þess og 

þroska. 

2.3.3 Stuðningsúrræðið tilsjón 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002, í reglugerð nr. 652/2004 og í handbók 

barnaverndarnefndar á vegum Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, e.d./e) er að 

finna ákvæði um verklag og hlutverk tilsjónar. Hér á landi er engum rannsóknum til 

að dreifa á árangursmati tilsjónar né hafa fundist erlendar rannsóknir um það efni. 

Því er hér ekki hægt að fjalla um árangur af úrræðinu, hvernig tilsjón mætir þörfum 

fjölskyldna og hver þátttaka þeirra er að úrræðinu.  

Almenn skilgreining á orðinu tilsjón er eftirlit og umsjón (Árni Böðvarsson, 

1982) en samkvæmt 22. gr. reglugerðar er tilsjónarmaður skilgreindur sem 

einstaklingur og starfar á vegum barnaverndarnefndar. Tilsjónarstarfsmaður vinnur 

fyrir barnaverndarnefnd sem starfar á heimili fjölskyldunnar þar sem hlutverk hans 

er að aðstoða foreldra við að sinna forsjár- og uppeldisskyldum með tilliti til þarfa 

barnanna. Mikilvægt er að huga að ýmsum þáttum áður en tilsjónarmaður er ráðinn 

á heimili, til dæmis þeim hve lengi tilsjónarmaður á að starfa á heimilinu, hver 

markmiðin eru með tilsjón og hvenær skuli framkvæma endurmatið. Tryggja þarf að 

allir aðilar að málinu, þ.e. foreldrar, barnið sjálft og tilsjónarmaðurinn, þekki 

hlutverk tilsjónarmannsins (Barnaverndarstofa, e.d./a)  

Ekki eru gerðar neinar formlegar menntunarkröfur til tilsjónarmanns en 

æskilegt er að hann hafi reynslu af því að vinna með börnum og fjölskyldum, sé vel 

hæfur til mannlegra samskipta og hafi getu til að leiðbeina og miðla þekkingu. Einnig 

er talið að stundum sé hægt að finna heppilegan tilsjónarmann í umhverfi 

fjölskyldunnar. Það er misjafnt frá einni barnaverndarnefnd til annarrar hvort um er 

að ræða tilsjónarmann sem er ráðinn í fasta stöðu eða hvort um er að ræða 

lausráðinn tilsjónarmann. Þær barnverndarnefndir sem hafa nokkra tilsjónarmenn í 

vinnu í einu eiga frekar möguleika á að velja þann starfsmann á heimilið sem hentar 

hverri fjölskyldu þannig að tekið sé mið af þörfum fjölskyldunnar, svo menntun og 

reynslu tilsjónarmannsins. Ganga þarf formlega frá ráðningu tilsjónarmanns 

(Barnaverndarstofa, e.d./a).  
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Tilsjón er eitt þeirra úrræða sem beitt er í barnaverndarmálum með samþykki 

foreldra. Þegar könnun leiðir í ljós að þörf er á beitingu úrræða þarf að gera skriflega 

áætlun um meðferð máls samkvæmt 23. gr. barnaverndarlaga og tilsjónarsamning 

skv. 5. gr. reglugerðar. Samkvæmt ofangreindum lögum skal gera áætlun í samvinnu 

við foreldra og eftir atvikum barna sem hafa náð 15 ára aldri. Einnig þarf að hafa 

samráð við yngri börn eftir því sem aldur þeirra og þroski gefa tilefni til. Áætlun á að 

vera tímasett og endurskoðuð eftir þörfum. Samkvæmt þessu þurfa allir aðilar 

málsins að vita hver vandinn er til þess að markmiðum áætlunar verði náð auk þess 

að þekkja hvaða markmiðum er stefnt að, hlutverkin verða að vera vel skilgreind og 

sátt þarf að ríkja um áætlunina. Til þess að þetta geti átti sér stað er mikilvægt að 

traust myndist milli barnaverndarstarfsmanns, foreldra og barna svo þau upplifi sig 

örugg í samstarfinu. Ekki má gleyma sjónarmiðum barnsins því að það vill alla jafna 

fá tækifæri til að tjá sig. Þannig getur barnið jafnframt verið meiri þátttakandi í 

málinu og frekar metið þá aðstoð sem það fær. Samvinnan þarf að einkennast af 

heiðarleika, einlægni og gagnkvæmri virðingu (Anni G. Haugen, 2007; 

Barnaverndarstofa, e.d./a). Í tilsjónarsamningi á meðal annars að koma fram 

markmið með úrræðinu, fjöldi og tímasetning samráðsfunda, tímalengd, 

skýrslugerð, varðveisla persónuupplýsinga og ýmis atriði sem tengjast launakjörum 

starfsmannsins svo og önnur réttindi (Reglugerð, nr. 652/2004).   

Tilsjónarmaður á að skila inn skýrslu um starf sitt til barnaverndarnefndar og 

hann þarf einnig að gefa allar nauðsynlegar upplýsingar um líðan og umönnun barna 

sem hann vinnur með. Einnig ber honum að greina frá stöðu mála og fara eftir 

fyrirmælum sem barnaverndarnefnd setur varðandi samvinnu við barn, foreldra og 

aðra (Barnaverndarstofa, e.d./a; Reglugerð, nr. 652/2004).  

Tilsjónarmaður starfar á heimili fjölskyldunnar þar sem siðir, venjur, 

samskiptamynstur og viðhorf geta verið ólík því sem hann á að venjast. 

Starfsmennirnir þurfa því að vera meðvitaðir um eigin viðhorf og hlutverkið þarf að 

vera mjög skýrt á milli starfsmannsins og fjölskyldunnar. Huga þarf að ýmsum 

þáttum eins og öryggi starfsmannsins og hann verður að vera sér meðvitaður um að 

það að fara inn á heimili fólks felur í sér ákveðna röskun á lífi þess. Viðhorf 

fjölskyldunnar gagnvart starfsmanninum skiptir miklu máli. Ef fjölskylda lítur 
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starfsmanninn neikvæðum augum eru meiri líkur á að heimsóknin valdi henni 

óæskilegum kvíða meðan á heimsókninni stendur. Ef foreldrar og börn eru aftur á 

móti sátt við tilsjónarmanninn eru meiri líkur á að þau séu tilbúnari til að tjá óskir 

sínar og væntingar til hans þar sem þau eru alla jafna öruggari á sínu heimili. 

Tilsjónarmaður er að mörgu leyti eins og gestur á heimili fjölskyldunnar um leið og 

honum ber að veita henni ráðgjöf og stuðning. Ef tilsjónarmaðurinn fer í hlutverk 

gests á heimilinu er hætt við að hann eigi erfiðara með að taka á ýmsum 

vandamálum sem þar koma upp. Tilsjónarmaður verður að geta grípið inn í ef 

ákveðnar hættur skapast gagnvart börnunum og því er mikilvægt að hann eigi 

aðgang að handleiðslu og fái reglulega leiðsögn (Barnaverndarstofa, e.d./a; Beder, 

1998; Helga Jóhannesdóttir, 1997). 
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3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Í þessum kafla er fyrst gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar en síðan fjallað 

um fræðilegar undirstöður hennar. Því næst verður sagt frá eigindlegri 

rannsóknaraðferð og þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun. Að því loknu 

er fjallað um þátttakendurna í rannsókninni, framkvæmd rannsóknarinnar og 

hvernig greining gagna fór fram. Loks eru takmarkanir rannsóknarinnar útskýrðar 

ásamt siðfræðilegum þáttum og aðferðafræðilegum áskorunum. 

3.1 Markmið rannsóknarinnar 

Barnavernd er sífellt í þróun og vinnuaðferðir innan barnaverndar taka yfirleitt mið 

af þeim straumum og stefnum sem ríkja í samfélaginu og þeim lagaramma sem er í 

gildi á hverjum tíma. Eins og áður hefur komið fram er lögð á það rík áhersla innan 

barnaverndar okkar daga að auka samráð og virka þátttöku foreldra og barna við 

vinnslu barnaverndarmála ásamt því að veita þjónustu á heimili barnsins í stað þess 

að vista það utan heimilis. Ekki er mörgum rannsóknum til að dreifa hér á landi sem 

hafa skoðað þessa þætti sérstaklega í tengslum við þau stuðningsúrræði sem 

sveitarfélögum ber að veita samkvæmt barnaverndarlögum. Því kviknaði áhugi minn 

á því að ráðast í þessa rannsókn til að kanna hvort þátttökulýðræði foreldra og 

barna sé til staðar við beitingu tilsjónar og hvort úrræðið mæti þörfum 

fjölskyldnanna.  

Markmið rannsóknarinnar er því að skoða vinnuaðferðir félagsráðgjafa í 

barnavernd gagnvart foreldrum og börnum þegar um tilsjón er að ræða. Að kanna 

hvenær úrræðinu er beitt, þ.e. hver sé vandi þeirra fjölskyldna sem nota úrræðið og 

í hvers konar fjölskyldum tilsjón er notuð. Einnig er tilgangur rannsóknarinnar sá að 

skoða uppbyggingu úrræðisins og reynslu þátttakenda af tilsjón. Rannsókn þessi er 

fyrsta sinnar tegundar hér á landi og vonandi mun hún hafa ákveðið gildi til eflingar 

stuðningsúrræðum í barnavernd þar sem hún veitir innsýn í ákveðinn hóp sem notar 

tilsjón. Foreldrar og börn fá tækifæri til að lýsa líðan sinni og reynslu af því að nota 

úrræðið auk þess sem viðhorf félagsráðgjafa í barnavernd gagnvart tilsjón mun 

koma fram. Með þessu mun þekking á tilsjón aukast og hægt verður að draga fram 
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nýjan skilning á þörfum foreldra og barna ásamt því að meta gæði og uppbyggingu 

úrræðisins út frá faglegra sjónarhorni.  

3.2 Fræðilegar undirstöður rannsóknarinnar 

Í rannsókninni er beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum með því að skoða hvenær 

verið er að nota tilsjón, hvaða vinnuaðferðum félagsráðgjafa er beitt við notkun 

úrræðisins, uppbyggingu úrræðisins og hver reynslan er af tilsjón. Eigindleg 

rannsóknaraðferð felst í því að rannsakandinn fer á vettvang og aflar gagna en 

þannig öðlast hann þekkingu á því hvernig einstaklingarnir túlka umhverfi sitt og 

aðstæður (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001; Taylor og 

Bogdan, 1998). Í eigindlegum rannsóknum er ekki sett fram tilgáta með það að 

markmiði að hrekja hana eða staðfesta heldur er lögð áhersla á að safna gögnum og 

ályktanir eru síðan dregnar af þeim. Rannsakandinn er aðalverkfærið í rannsókninni 

því hann safnar gögnum, vinnur úr þeim og framkvæmir greiningu á gögnum. Hann 

þarf ávallt að byggja túlkun sína, mat og niðurstöður á gögnum rannsóknarinnar en 

um leið verður hann að huga að eigin hugsunum og vangaveltum því það er 

veigamikill þáttur við greiningu rannsóknargagna (Bogdan og Biklen, 2003; Kvale og 

Brinkmann, 2009; Taylor og Bogdan, 1998).  

Í rannsókninni er stuðst við þá þekkingarfræðilegu nálgun sem byggð er á 

félagslegri mótunarhyggju (e. social constructivism). Félagsleg mótunarhyggja fjallar 

um það hvernig félagslegur veruleiki er byggður upp og hvernig hegðun, viðhorf og 

túlkanir fólks halda honum við. Félagsleg mótunarhyggja gerir ráð fyrir því að engin 

merking sé til án hugsunar og að merkingin mótist í félagslegum veruleika, 

samskiptum manna og athöfnum fólks. Þessi skilningur á þekkingu gerir ráð fyrir því 

að einstaklingar leggi mismunandi merkingu í sama fyrirbæri sem getur verið háð 

aðstæðum, tíma og bakgrunni fólksins sem leiðir til þess að ekki er til hlutlaus 

þekking. Rannsakandi þarf því að gera sér grein fyrir því að eigin reynsla og 

 bakgrunnur hefur áhrif á það hvernig hann túlkar aðstæðurnar (Creswell, 2007; 

Crotty, 1998). Táknbundin samskipti (e. symbolic interactionism) er kenning sem 

fellur undir þekkingarfræðilega mótunarhyggju. Táknbundin samskipti leggja áherslu 

á að merking sé félagslega mótuð af einstaklingnum sem byggist á bakgrunni, 

þekkingu þeirra og túlkun. Þetta leiðir til þess að hlutir og fyrirbæri hafa ekki 
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merkingu í sjálfu sér heldur túlkum við hlutina eða fyrirbærið með því að gefa því 

merkingu í gegnum félagsleg samskipti okkar. Í samskiptum við aðra myndum við oft 

sameiginlegan skilning á hlutum og hvaða þýðingu þeir hafa fyrir okkur. Þrátt fyrir 

það er möguleiki á að fólk túlki hlutina á mismunandi hátt sérstaklega þegar 

forsendurnar eru ekki þær sömu (Kvale og Brinkmann, 2009; Lilja Össurardóttir, 

2010; Taylor og Bogdan, 1998).  

Rannsókn þessi er fyrirbærafræðileg, en það er ein rannsóknarhefð innan 

eigindlegra rannsóknaraðferða, þar sem verið er að skoða hvaða merkingu 

þátttakendur leggja í tilsjón og reynslu sína af úrræðinu. Fyrirbærafræði leggur 

áherslu á skilja mannlega reynslu af ákveðnu fyrirbæri og hvaða merkingu lifuð 

reynsla af ákveðnu fyrirbæri hefur haft áhrif á líf fólks. Einn af upphafsmönnum 

fyrirbærafræðinnar er Edmund Husserl (1859–1938) og rekja má rætur hennar til 

heimspekinnar. Eitt af markmiðum fyrirbærafræðilegrar rannsóknar er að skilja 

veruleikann út frá sjónarhorni þátttakenda því það er litið svo á að einstaklingar sjái 

heiminn með sínum augum og sýn þeirra mótist af eigin túlkun á lifaðri reynslu. 

Þessi sýn einstaklingsins hefur áhrif á það hvernig hann skynjar heiminn og lifir sínu 

lífi. Til að skilja fyrirbæri eins og tilsjón, þarf rannsakandinn að eiga í samræðum við 

einstaklinga sem hafa notað úrræðið því þannig getur rannsakandi smám saman 

mótað heildstæða mynd í eigin huga. Rannsakandinn fer því á vettvang með 

fyrirframgefnar rannsóknarspurningar þar sem fólk er beðið að lýsa daglegri reynslu 

af fyrirbærinu og þeim aðstæðum sem höfðu áhrif á þá reynslu. 

Rannsóknarspurningarnar geta breyst eftir því sem rannsóknin þróast og með því að 

ræða við fleiri en einn þátttakanda nær rannsakandinn að öðlast dýpri skilning á 

fyrirbærinu, á lífi og aðstæðum fólksins (Creswell, 2007; Sigríður Halldórsdóttir, 

2003; Taylor og Bogdan, 1998).  

Í fyrirbærafræðilegri rannsókn þarf rannsakandinn að vera sér meðvitaður um 

eigin viðhorf, þekkingu og reynslu af fyrirbærinu sem hann er að rannsaka því 

áhersla er lögð á að rannsakandinn leggi til hliðar fyrirframhugmyndir sínar um það 

sem mætir honum. Rannsakandinn þarf að vera opinn fyrir reynslu og upplifun 

þátttakenda á fyrirbærinu og leyfa sér að nálgast viðfangsefnið eins og hann sé að 

upplifa það í fyrsta skipti, en því má líkja við það að afstaða rannsakandans sé 
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,,bláeyg“ (Creswell, 2007; Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010; Sigríður Halldórsdóttir, 

2003). 

3.3 Aðferð  

Leitað var til tveggja barnaverndarnefnda á Íslandi til að taka þátt í rannsókninni. Til 

að tryggja nafnleynd og trúnað við nefndirnar verður ekki greint frá hvaða 

sveitarfélagi nefndirnar koma heldur eru þær nefndar A og B. Notaðar voru þrjár 

aðferðir við gagnasöfnun, í fyrsta lagi opin viðtöl, í öðru lagi voru fyrirliggjandi gögn 

skoðuð og í þriðja lagi svöruðu félagsráðgjafar í barnavernd spurningalista. 

3.3.1  Opin viðtöl 

Í rannsókninni voru tekin opin viðtöl við fjóra félagsráðgjafa og tvær fjölskyldur, þ.e. 

móður og barn í hverri fjölskyldu. Í viðtölunum var leitast við að skilja reynslu 

þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli þó að umræðuefnið væri fyrirfram ákveðið. Í 

viðtölunum voru spurningar og svör ekki á stöðluðu formi heldur fengu 

þátttakendurnir að segja sjálfstætt frá reynslu sinni, aðstæðum og eigin upplifun. Í 

viðtölunum var lögð áhersla á að gefa af sér og sýna fólki áhuga auk þess að sýna því 

nærgætni sem er mikilvægt svo að vel til takist. Gott er að nota viðtöl þegar 

viðfangsefnið er vel skilgreint og þegar rannsakandinn hefur góða sýn á það efni 

sem hann vill nálgast. Mikilvægt er að rannsakandi undirbúi sig vel fyrir hvert viðtal 

því þá eru meiri líkur á að góð tengsl myndist milli rannsakanda og þátttakenda sem 

er forsenda þess að árangur náist. Viðtalsrammi er eitt tæki sem rannsakandi getur 

gert til að undirbúa sig fyrir viðtal en þar koma fram þau atriði sem leitað er eftir í 

viðtalinu. Gerðir voru þrír viðtalsrammar, fyrir félagsráðgjafa, foreldra og börn, en 

þeir nýtust vel til að undirbúa viðtölin (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2001; Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale og Brinkmann, 2009; Taylor og 

Bogdan, 1998). 

3.3.2 Önnur gögn 

Ákveðið var að skoða 25% af þeim tilsjónarsamningum sem gerðir voru á árinu 2009 

hjá barnaverndarnefnd A og B. Hjá barnaverndarnefnd A var um að ræða fimm 

samninga. Hjá barnaverndarnefnd B voru ekki gerðir tilsjónarsamningar en þess í 

stað var gerð umsókn um tilsjón. Sex umsóknir hjá barnaverndarnefnd B voru 
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skoðaðar. Félagsráðgjafar hjá barnaverndarnefnd A og B svöruðu síðan 

spurningalista fyrir hverja fjölskyldu sem notuðu tilsjón á árinu 2009 en um var að 

ræða 37 fjölskyldur (sjá fylgiskjal 1).  

3.4  Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var lögð áhersla á að það væru félagsráðgjafar sem hefðu 

reynslu af því að nota tilsjón og fjölskyldur, þ.e. foreldrar og börn, sem notuðu 

úrræðið á heimili sínu. Ákveðið var að hafa bæði félagsráðgjafa og fjölskyldur í 

rannsókninni svo hægt væri að fá breiðara sjónarmið og frekari innsýn á þátttöku 

foreldra og barna í tengslum við tilsjón ásamt reynslu þeirra. Eitt af því sem skiptir 

máli í barnaverndarvinnu er samvinna við foreldra og börn og því var áhugavert að 

skoða þann þátt í tengslum við úrræðið. Í barnaverndarlögum er einmitt lögð 

áhersla á góða samvinnu við börn og foreldra og að þeim sé sýnd nærgætni og 

virðing. Þátttaka barna í rannsókninni er talin mikilvæg svo að sjónarmið þeirra komi 

fram (Dockett, 2008).  

Félagsráðgjafarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, störfuðu í barnavernd og 

höfðu reynslu af því að nota tilsjón. Um var að ræða konur á aldrinum 36–56 ára. 

Starfsreynsla þeirra af vinnu í barnavernd var frá þrem árum og upp í tíu. Tvær 

höfðu framhaldsmenntun, önnur með diplóma í innflytjendamálum en hin með 

diplóma í barnavernd.  

Fjölskyldurnar í rannsókninni voru tvær en um var að ræða tvær mæður sem 

eru báðar á milli fertugs og fimmtugs. Þær fengur gervinöfnin Jóna Pálsdóttir og 

Berglind Margeirsdóttir. Þær voru báðar einstæðar, önnur átti fjögur börn en hin 

þrjú. Þær áttu við geðræn veikindi að stríða og voru af þeim sökum 75% öryrkjar. 

Önnur þeirra vann í 25% hlutastarfi. Börnin voru tvær stúlkur, 12 og 16 ára gamlar, 

og þær fengu gervinöfnin Thelma Róbertsdóttir og Helena Guðmundsdóttir. Þær 

stunduðu grunnskólanám og gekk vel í námi. Þær áttu margvísleg áhugamál og 

félagsleg staða þeirra var góð að eigin sögn. Stúlkurnar fengu að ráða hvort þær 

væru einar í viðtalinu eða með mæðrum sínum. Þær ákváðu að hafa mæður sínar 

með í viðtalinu og leituðu til þeirra þegar þær voru óöruggar um ákveðin svör. 

Mæðurnar voru styðjandi við stúlkurnar í viðtalinu og lýstu ýmsum atriðum til að 
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hjálpa þeim að muna þar sem nokkur tími var liðinn frá því þær nutu tilsjónar á 

heimilinu. Stúlkurnar virtust vera yfirvegaðar í viðtalinu og áttu auðvelt með að tala.  

Til að tryggja nafnleynd og trúnað við þátttakendur verður fjallað um þá sem 

hóp, þ.e. félagsráðgjafa, mæður og börn. Auk þess er einnig fjallað um mæðurnar og 

börnin sem einstaklinga og því fengu þær gervinöfn. Þar sem þátttakendurnir í 

rannsókninni voru fáir er ákveðinn möguleiki á að þeir þekkist af svörum sínum en 

með fyrrgreindri aðferð er frekar hægt að tryggja nafnleynd þeirra.  

3.5 Gagnasöfnun 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í október 2010 og samþykkt án 

athugasemda. Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar þar sem áætlað var að ræða 

við börn í rannsókninni en þau eru skilgreind sem viðkvæmur hópur (Háskóli Íslands, 

e.d.). Í upphafi var sótt um að ræða við börn frá 7 ára aldri en Vísindasiðanefnd 

samþykkti aðeins að rætt yrði við börn frá 12 ára aldri. Þann 14. desember 2010 

samþykkti Vísindasiðanefnd leyfi fyrir rannsókninni. Tekið var eitt viðtal við hvern 

þátttakanda og viðtölin voru afrituð orðrétt af hljóðupptökutæki á tölvu og 

persónugreinanlegum upplýsingum eytt í þeirri skráningu. Viðtölin voru afrituð 

sama dag og/eða daginn eftir að þau voru tekin. Lögð var áhersla á að hafa afritað 

viðtalið og farið yfir það áður en næsta viðtal var tekið en þannig var hægt að nýta 

betur hugleiðingar og athugasemdir úr fyrra viðtali.  

Í október 2010 var leitað eftir samstarfi við barnaverndarnefndir A og B á Íslandi 

til að taka þátt í rannsókninni. Ástæðan fyrir vali á nefndunum var sú að stærð 

þeirra var sambærileg, þ.e. svipaður fjöldi barnaverndarmála og almennt jafnt 

hlutfall fjölskyldna sem notuðu tilsjón. Nefndirnar voru frá sama landshluta.  

Haft var samband við yfirmenn barnaverndar hjá barnaverndarnefndum A og B 

þar sem óskað var eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Því næst var sent formlegt 

erindi til yfirmannanna sem síðan var samþykkt. Yfirmennirnir ræddu við 

félagsráðgjafa á sínum vinnustað og gáfu upp nöfn þeirra sem voru tilbúnir að koma 

í viðtal en um var að ræða tvo viðmælendur hjá hvorri barnaverndarnefnd. Þrjú af 

viðtölunum fóru fram á vinnustað félagsráðgjafanna en eitt viðtalið fór fram á 

heimili félagsráðgjafans. Viðtölin við félagsráðgjafana fóru fram á tímabilinu 18. 

október til 4. nóvember 2010 og voru á bilinu 40–60 mínútur að lengd. 



52 

Félagsráðgjafarnir samþykktu munnlega að taka þátt í rannsókninni og kynningin á 

rannsókninni var sömuleiðis gerð munnlega.  

Þegar viðtölin við félagsráðgjafana voru að baki og leyfi hjá Vísindasiðanefnd lá 

fyrir var aftur haft var samband við yfirmenn barnaverndar hjá barnaverndarnefnd A 

og B þar sem óskað var eftir að ræða við tvær fjölskyldur hjá hvorri nefnd. 

Yfirmennirnir fengu sent í tölvupósti kynningarblað til foreldra og barna svo að fyrir 

lægju greinagóðar upplýsingar um rannsóknina og markmið hennar. Skilyrði fyrir 

þátttöku var að barnaverndarmálið væri lokað og að barn sem talað væri við væri 12 

ára eða eldra. Ekki var þrautalaust að finna fjölskyldur, meðal annars vegna þess að 

fá mál hjá nefndunum uppfylltu ofangreind skilyrði. Barnaverndarnefnd B fann tvær 

fjölskyldur sem voru tilbúnar að taka þátt en barnaverndarnefnd A fann engar 

fjölskyldur. Haft var því samband við þriðju barnaverndarnefndina. 

Barnaverndarnefndin, sem leitað var til, hafði engar fjölskyldur sem uppfylltu 

skilyrði varðandi þátttöku í rannsókninni. 

Þegar barnaverndarnefnd B var búin að finna fjölskyldurnar hafði félagsráðgjafi 

hjá nefndinni samband við foreldrana og leitaði eftir samþykki þeirra til þátttöku í 

rannsókninni. Þegar samþykki lá fyrir sendi félagsráðgjafinn rannsakanda nöfn 

þeirra og símanúmer í tölvupósti. Haft var síðan samband við fjölskyldurnar og 

viðtölin fóru fram á heimili þeirra en þær fengu að velja staðinn þar sem viðtalið fór 

fram. Viðtölin við fjölskyldurnar fóru fram á tímabilinu 3. febrúar til 14. mars 2011 

og viðtölin voru á bilinu 10–60 mínútur að lengd. Mæðurnar og börnin sem tóku 

þátt í rannsókninni fengu sitt hvort kynningarblaðið þar sem útskýrð voru markmið 

rannsóknarinnar og gildi hennar auk þess sem lögð var áhersla á trúnað. Einnig kom 

fram að þau gætu hætt við þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem væri og engar 

greiðslur kæmu til vegna þátttökunnar. Í kynningarblaðinu var þeim bent á 

sálfræðing sem hægt væri að leita til ef viðtalið yrði til að valda vanlíðan (sjá 

fylgiskjal nr. 2 og 3 ). Foreldrar og börn samþykktu skriflega að taka þátt í 

rannsókninni.  

Frá barnaverndarnefnd A bárust spurningalistar vegna 19 fjölskyldna en við 

yfirferð á listunum kom í ljós að tvær fjölskyldur höfðu notað úrræðið persónulegur 

ráðgjafi en ekki tilsjón og voru þær því ekki teknar með við greiningu gagna. 
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Persónulegur ráðgjafi er einstaklingur sem starfar fyrir barnaverndarnefnd og 

markmið hans er fyrst og fremst að veita barni ráðgjöf og leiðbeiningar í þeim 

tilgangi að styrkja það félagslega og tilfinningalega (Reglugerð, nr. 652/2004). Frá 

barnaverndarnefnd B bárust spurningalistar vegna 21 fjölskyldu en ein fjölskylda var 

ekki barnaverndarmál þannig að hún var ekki tekin með. Það var því samtals um að 

ræða 37 fjölskyldur hjá ofangreindum nefndum sem notuðu úrræðið tilsjón árið 

2009. Hannaður var spurningalisti sem innihélt 16 spurningar. Þar var spurt um 

bakgrunn fjölskyldunnar, hvaða stuðningsúrræði fjölskyldan hefði fengið, hver væri 

ástæða afskipta barnaverndar, helstu markmið tilsjónar, hvort áætlun um meðferð 

máls væri í málinu og hvort málinu hefði verið lokað á árinu 2009 (sjá fylgiskjal nr. 

1). Markmiðin með að fá ofangreindar upplýsingar var að fá heildstæðari mynd af 

þeim fjölskyldum sem notuðu tilsjón á árinu 2009 hjá barnaverndarnefnd A og B og 

þá þætti sem verið var að vinna með þegar úrræðinu var beitt.  

3.6 Greining rannsóknargagna 

Greiningarvinnan fór fram samhliða gagnasöfnun og hélst þannig út 

rannsóknartímann. Við greiningavinnuna var lögð áhersla á að skipuleggja gögnin 

vel, vera mjög nákvæm í vinnubrögðum en einnig að leyfa huganum að reika. Hin 

formlega greining hófst með því að lesa skipulega og kerfisbundið yfir hvert viðtal og 

gera greiningarblöð. Rannsóknarspurningarnar voru hafðar til hliðsjónar við lestur 

rannsóknargagnanna. Við greiningu þeirra var stuðst við nálgun grundaðrar 

kenningar með því að greina mjög skipulega og nota opna kóðun og marvissa kóðun 

ásamt öxulkóðun. Með opinni kóðun eru gögnin marglesin yfir, línu fyrir línu, þar 

sem markmiðið er að leita að hugtökum, þemum eða lykilorðum. Að því loknu er 

notuð markviss kóðun en þar er lögð áhersla á að draga fram mikilvægustu eða 

algengustu hugtök eða þemu úr opinni kóðun. Því næst er beitt öxulkóðun þar sem 

farið er skipulega í gegnum öll rannsóknargögnin með það í huga að leita eftir 

tilteknum atriðum sem tengjast viðkomandi hugtaki eða þema. Á þennan hátt 

verður skýrara hvaða þemu skipta meginmáli í gögnunum og þannig er betur hægt 

að gera sér grein fyrir meginþemum og undirþemum (Charmaz, 2006; Emerson, 

Fretz og Shaw, 1995).  
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Innihaldsgreining var notuð við að greina tilsjónarsamningana og umsóknirnar 

um tilsjón á heimilinu. Í 5. gr. reglugerðar um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga koma þeir þættir fram sem eiga að vera í 

samningum sem gerðir eru við þann sem tekur að sér að veita þjónustu skv. 24. gr. 

barnaverndarlaga. Tilsjónarsamningar eru ein tegund af þeim samningum sem vísað 

er til hér að ofan og því voru þeir greindir með tilliti til þeirra þátta sem eiga að vera 

í fyrrgreindum samningum. Þar sem barnaverndarnefnd B gerir ekki 

tilsjónarsamninga, aðeins umsókn um tilsjón á heimilinu, voru umsóknirnar einnig 

greindar með tilliti til þeirra þátta sem eiga að vera í tilsjónarsamningum. Við 

greiningu á þessum gögnum var einnig skoðað hvort um var að ræða staðlaða 

samninga eða umsóknir og á hvers konar formi þeir voru gerðir.  

Niðurstaða spurningalistanna var tekin saman með því að handtelja fjölda við 

hvert svar í hverri spurningu fyrir sig. Niðurstöðurnar voru svo settar upp í súlurit í 

Excel-skjali til að auðvelda sýn á þær fjölskyldur sem notuðu tilsjón á árinu 2009 hjá 

barnaverndarnefnd A og B.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar verður gerð grein fyrir þemum og undirflokkum 

sem birtust í gögnunum með tilliti til þess að endursegja sýn og reynslu þátttakenda 

af tilsjón. 

3.7 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmörkun rannsóknarinnar liggur einkum í því að fáum viðmælendum var til að 

dreifa en áætlað var að ræða við fjóra félagsráðgjafa og fjórar fjölskyldur, þ.e.a.s. 

foreldra og barn sjö ára eða eldra. Vísindanefnd féllst ekki á að rætt yrði við börn á 

aldrinum 7–11 ára og því var farin sú leið að ræða við börn á aldrinum 12 ára og 

eldri. Þessi skilyrði Vísindasiðanefnda þrengdu þann hóp sem hægt var að ræða við 

þar sem tilsjón er frekar notuð hjá þeim fjölskyldum sem eiga börn yngri en 12 ára. 

Þessi skilyrði kunna að hafa haft áhrif á það að aðeins var hægt að ræða við tvær 

fjölskyldur þar sem erfitt reyndist að finna fjölskyldur sem uppfylltu skilyrði til 

þátttöku. Auk þess var val á þátttakendum háð félagsráðgjöfunum hjá 

barnaverndarnefnd A og B og því var ekki hægt að beita tilviljunarkenndu úrtaki. 

Einnig voru aðstæður mæðranna sem talað var við dálítið svipaðar og því gefa 

niðurstöður ekki neina mynd af þeirri breidd sem kann að felast í þeim verkefnum 
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sem tilsjónarmenn hafa eða þeim stuðningi sem mæðurnar óskuðu eftir. Til að vega 

upp á móti fáum viðmælendum voru notuð önnur gögn eins og tilsjónarsamningar 

og spurningalisti til að fá betri heildarsýn á ýmsa þætti sem tengjast tilsjón, svo sem 

bakgrunn fjölskyldna, ástæðu fyrir afskiptum barnaverndar, vinnulag félagsráðgjafa 

og þá þætti sem verið er að vinna með þegar tilsjón er beitt í barnaverndarmálum.  

Rannsóknin hefur takmarkað alhæfingargildi þar sem fáir þátttakendur tóku 

þátt í henni auk þess sem reynsla þátttakenda af tilsjón er einstaklingsbundin. Þrátt 

fyrir það hefur verið lögð áhersla á að rannsóknarniðurstöðurnar byggist á réttmæti 

og áreiðanleika. Til að tryggja réttmæti hefur verið lagður metnaður í að skilja 

frásögn þátttakendanna með sem líkustum hætti og þátttakandinn sjálfur auk þess 

að setja niðurstöður rannsóknarinnar fram á trúverðugan hátt og vísa beint í 

tilvitnanir í rannsóknargögnunum en þessir þættir eru mikilvægir til að auðvelda 

lesendum að átta sig á réttmæti og áreiðanleika rannsóknargagna (Helga Jónsdóttir, 

2003).  

Þótt ekki sé hægt að alhæfa út frá rannsókninni þá ætti hún samt sem áður að 

gefa ákveðnar vísbendingar um reynsluna af því að nota tilsjón ásamt því við hvaða 

aðstæður er verið að nota úrræðið, vinnuaðferðir félagsráðgjafa og hvernig það er 

uppbyggt. 

3.8 Siðfræðilegir þættir og aðferðafræðilegar áskoranir 

Þar sem framkvæmd var eigindleg rannsókn, með því að taka viðtöl við 

þátttakendur, varð að huga vel að siðfræðilegum þáttum. Þessir siðfræðilegu þættir 

eru meðal annars þeir að þátttakendurnir þurfa að veita upplýst og óþvingað 

samþykki, hafa frelsi til að hætta þátttöku, þátttakendur verða að fá vitneskju um 

meðferð upplýsinga, trúnað og nafnleynd við þátttakendur, og þátttakan má ekki 

skaða viðkomandi einstakling (Sigurður Kristinsson, 2003). Þátttakendurnir 

samþykktu allir að taka þátt í rannsókninni og þeim var gerð grein fyrir því að þeir 

gætu dregið samþykki sitt til baka á öllum stigum rannsóknarinnar. Auk þess var 

greint frá því að fullrar nafnleyndar yrði gætt og þannig var reynt að mynda trúnað 

við þátttakendurna. Áður en viðtal fór fram var útskýrt fyrir þátttakendum í hverju 

þátttakan fælist, gerð var grein fyrir rannsókninni og hvernig upplýsingar um 

einstaklinginn yrðu birtar í rannsókninni. Auk þess var mæðrunum og dætur þeirra 
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gerð grein fyrir því að efnið gæti verið þeim viðkvæmt þar sem þær væru að rifja 

upp erfiða tíma.  

3.8.1 Siðfræðileg álitamál vegna þátttöku barna í rannsóknum 

Ýmis siðfræðileg álitamál geta komið upp þegar tekin eru viðtöl við börn og vert að 

hafa þau í huga. Börn eiga það til að vera berskjölduð og upplifa oft valdaójafnvægi 

gagnvart rannsakandanum. Valdaójafnvægið á sér stað vegna mismunandi stöðu, 

hæfni, reynslu og aldurs. Sú hætta er fyrir hendi að börnin sækist í að gera 

rannsakandanum til geðs af ótta við afleiðingarnar ef þau gera það ekki. Þar sem 

börn eru auðmjúk eiga sum það til að líta á hinn fullorðna sem yfirvald og eiga því 

erfitt með að mótmæla (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Rannsakandi verður að vera 

sér meðvitaður um það hversu vandasamt það er að taka viðtöl við börn og 

mikilvægi þess að fá upplýst samþykki foreldra eða annarra forráðamanna. Auk þess 

að fá samþykki barns þarf að gera því grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar með tilliti 

til aldurs þess og þroska (Háskóli Íslands, e.d.). Einnig er mikilvægt að börn séu 

upplýst um það sem ætlast er til af þeim, hvað verði gert við gögnin og hvernig 

niðurstöðurnar verði notaðar. Börn þurfa líka að skilja að þau geti hætt þátttöku í 

rannsókninni þegar þau vilja. Í rannsókninni var reynt eftir fremsta megni að taka 

tillit til ofangreindra þátta, til dæmis voru foreldrar fengnir til að ræða við börn sín 

varðandi þátttöku þeirra í rannsókninni, viðtalið við börnin fór fram á heimili þeirra, 

farið var yfir kynningarblaðið fyrir barn með börnunum áður en viðtalið hófst og 

samþykkisyfirlýsingin útskýrð vandlega. Ítrekað var við börnin að þau mættu hætta 

þátttöku í rannsókninni auk þess sem þeim stæði til boða að ræða við sálfræðing ef 

viðtalið yrði til að valda þeim vanlíðan.  

Varðandi trúnað við börn í rannsóknum getur það reynst siðferðilegt álitamál 

þar sem rannsakanda er skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar skv. 17. gr. 

barnaverndarlaga ef rannsakandi kemst að því að barnið hafi orðið fyrir ofbeldi eða 

búi við óviðunandi uppeldisaðstæður. Rannsakandi getur lent í siðferðilegri klemmu 

og því er eðlilegt að ræða vel við barnið og gefa barninu tækifæri á að greina frá 

sinni skoðun varðandi hvaða leið eigi að fara til að greina frá vandanum. 

Rannsakanda ber ávallt að gæta þess að hagsmunir og öryggi barnsins séu í fyrirrúmi 

auk þess sem rannsakandi ber þá siðferðilegu skyldu að bregðast ekki trúnaði 
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barnsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Þennan þátt þurfti að hafa í huga þar sem 

rætt var við börn sem höfðu verið tilkynnt til barnaverndarnefndar. Mál þeirra var 

lokið hjá barnaverndarnefnd þegar viðtölin voru tekin en engar upplýsingar voru um 

stöðu fjölskyldunnar á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. Aðstæður og líðan 

barnanna í viðtalinu virtust vera góðar og ekki komu upp mál sem tilkynna þurfti til 

barnaverndarnefndar og ekki kom til þess að brjóta trúnað við börnin til að gæta 

öryggis þeirra.  

3.8.2 Afstaða rannsakanda 

Eins og fram hefur komið er litið svo á að rannsakandi í eigindlegum rannsóknum 

geti ekki verið hlutlaus þar sem hann kemur alltaf að rannsókninni með 

fyrirframgefnar hugmyndir um rannsóknarefnið. Mikilvægt er að viðurkenna þessar 

hugmyndir og setja þær strax fram ásamt því að vera opinn fyrir reynslu og upplifun 

þátttakenda á fyrirbærinu (Creswell, 2007; Sigríður Halldórsdóttir, 2003; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). Þennan þátt þurfti ég að ígrunda vel 

áður en rannsóknin hófst því ég starfa sem félagsráðgjafi við barnavernd og er hluti 

af því kerfi sem rannsakað var. Eigin skoðanir af tilsjón voru skrifaðar niður og ég var 

mér meðvituð um að þær máttu ekki koma fram í viðtölunum. Jafnframt var lögð 

áhersla á að fræðast enn betur um tilsjón og skoðanir annarra á úrræðinu til að 

öðlast nýja þekkingu. Borin var virðing fyrir skoðunum annarra og litið svo á að 

engin ein sýn væri rétt heldur ættu viðhorf allra þátttakenda rétt á sér. Í viðtölunum 

leit ég á það sem jákvætt að ég tengdist efni rannsóknarinnar þar sem skilningur 

minn og þekking á tilsjón gat leitt til þess að þátttakendurnir hefðu meiri trú á að ég 

myndi skilja þá rétt. Auk þess sem líkur eru á að ég eigi auðveldara með að fylgja 

spurningum eftir og spyrja nánar út í atriði sem komu fram í viðtalinu. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður úr viðtölunum og þeim gögnum sem 

safnað hefur verið. Tekin voru viðtöl við fjóra félagsráðgjafa, tvær mæður og tvö 

börn. Til að tryggja nafnleynd þátttakenda verður rætt um þá sem hópa, 

félagsráðgjafa, mæður og börn. Auk þess sem mæðurnar og börnin fengu gervinöfn. 

Safnað hefur verið bæði skriflegum gögnum og spurningalistum sem starfsmenn hjá 

tveimur barnaverndarnefndum svöruðu. Þessar barnaverndarnefndir hafa fengið 

gervinöfnin barnaverndarnefnd A og B. Niðurstöðukaflinn skiptist í fjóra undirkafla 

en þeir eru: Fjölskyldur sem nota stuðningsúrræðið tilsjón, uppbygging á úrræðinu, 

samskipti félagsráðgjafa við foreldra og börn varðandi tilsjón og að lokum mat á 

úrræðinu. 

4.1 Fjölskyldur sem nota stuðningsúrræðið tilsjón 

Í þessum kafla verður fyrst greint frá bakgrunni fjölskyldna sem notað hafa tilsjón 

hjá barnaverndarnefnd A og B. Því næst verður fjallað um þá erfiðleika sem 

fjölskyldurnar hjá barnaverndarnefnd A og B eru að glíma við þegar tilsjón er notuð 

svo og ástæðuna fyrir afskiptum barnaverndar. Í framhaldi af því er rætt um þann 

stuðning sem fjölskyldurnar hafa fengið hjá fyrrgreindum barnaverndarnefndum. Að 

lokum verður greint frá markmiðum með tilsjón hjá fjölskyldunum sem notuðu 

úrræðið á árinu 2009 hjá nefndunum A og B. 

4.1.1 Bakgrunnur fjölskyldnanna 

Skoðaður var bakgrunnur þeirra fjölskyldna sem notuðu tilsjón á árinu 2009 hjá 

barnaverndarnefnd A og B. Alls var um að ræða 37 fjölskyldur. Þessar upplýsingar 

voru fengnar með því að starfsmenn barnaverndarnefndanna A og B svöruðu 

spurningalista fyrir hverja fjölskyldu sem notuðu tilsjón á árinu 2009.  

Á mynd 1 má sjá hjá hverjum börnin bjuggu í þeim 37 fjölskyldum sem notuðu 

tilsjón á árinu 2009 hjá barnaverndarnefndum A og B. Börnin bjuggu hjá foreldrum 

sínum en algengast var að þau væru hjá mæðrum sínum eða hjá 25 fjölskyldum af 

37. Hjá fimm fjölskyldum af 37 bjuggu þau hjá báðum foreldrum. 

 



59 

 

Mynd 1. Búseta barnanna 

 

 

Á mynd 2 kemur fram hvar forsjá barnanna liggur í þeim fjölskyldum sem kannaðar 

voru. Ekki er mikill munur á því hvort móðir fer með forsjá eða hvort um 

sameiginlega forsjá er að ræða. Eins og kom fram á mynd 1 virðist líklegra að börnin 

búi hjá móður sinni en hjá föður þegar um sameiginlega forsjá er um að ræða. Hjá 

einni fjölskyldu var ekki að finna upplýsingar um það hvar forsjá barnanna lá. 

 

Mynd 2. Forsjá 
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Á mynd 3 er greint frá helstu tekjulind foreldra hjá þeim 37 fjölskyldum sem 

kannaðar voru. Hjá fjórum mæðrum var helsta tekjulind þeirra á fleiri en einum 

stað, svo sem fjárhagsaðstoð og atvinnuleysisbætur eða launuð vinna og 

atvinnuleysisbætur. Hjá fjórum mæðrum kom fram að helsta tekjulind þeirra væri 

önnur, þar var um að ræða endurhæfingarlífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins. Ein 

móðir var látin og því var hún ekki tekin með þegar helsta tekjulind foreldra var 

skoðuð. 

 

Mynd 3. Helsta tekjulind foreldra 
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barnaverndarnefnd A. Ein fjölskylda bjó hjá ættingjum og 10 fjölskyldur bjuggu í 

eigin húsnæði. 

 

Mynd 4. Búsetustaða fjölskyldunnar 

 

 

Á mynd 5 er gerð grein fyrir menntun þeirra foreldra sem skoðaðar voru í 

rannsókninni. Hjá mæðrunum má sjá að algengast var að þær hefðu lokið 
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upplýsingarnar varðandi þá ekki marktækar. 
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Mynd 5. Menntun foreldra 

 

Á mynd 6 kemur fram aldur foreldra hjá þeim 37 fjölskyldum sem kannaðar voru. 

Aldur mæðranna dreifðist nokkuð jafnt frá 20 ára til 49 ára fyrir utan 35-39 ára 

aldurinn. Ekki voru upplýsingar um aldur 14 feðra og ekki voru skráðar upplýsingar 

um aldur tveggja mæðra. Niðurstöðurnar eru því ekki marktækar varðandi feðurna. 

 

Mynd 6. Aldur foreldra 
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notuð í tilvikum barna sem eru 14 ára og yngri en hjá börnum sem eru 15 ára og 

eldri.  

 

Mynd 7. Aldur barnanna 

 

 

4.1.2 Erfiðleikar hjá fjölskyldunum 

Félagsráðgjafarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála því að tilsjón væri 

helst notuð þegar um vanrækslu gagnvart börnum væri að ræða, þ.e. þegar 

foreldrar þurfa aðstoð við að sinna ákveðnum grunnþörfum barna. Má þar nefna 

skort á viðeigandi fatnaði, lélegar mætingar barna í skóla/leikskóla, leiðbeiningar 

varðandi uppeldi barna og þörf á að koma reglu á heimilishald og fjármál. Þeir 

útilokuðu samt ekki að nota mætti tilsjón í ólíkum málum og töldu því að ekki væri 

hægt að einblína á eina tegund barnaverndarmála. Einn félagsráðgjafi sagði svo frá: 

Þegar við notum tilsjón þá getur það verið í mörgum ólíkum 

málum. Þannig er ekki beint hægt að fara þá leið og segja að svona 

mál eru alltaf tilsjón. Aftur á móti metum við í hverju einstöku 

tilviki hvort það sé þörf á tilsjón inn á heimilið. 

 

Á þessu má sjá að félagsráðgjafarnir töldu að nota megi tilsjón til að mæta 

mismunandi vanda hjá foreldrum og börnum. Einnig mátu þeir það svo að gott væri 
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að nota tilsjón þegar um veikindi væri að ræða hjá foreldrum, einkum geðræna 

erfiðleika.  

 

Mæðurnar sem tóku þátt í rannsókninni áttu við geðræna erfiðleika að stríða sem 

gerðu það að verkum að þær áttu erfitt með að sinna ákveðnum grunnþáttum sem 

tengdist barnauppeldi, aðstoða börnin við heimanám og að koma skipulagi á 

heimilishaldið. Jóna greindi svo frá: 

... upphaflega átti tilsjónarkonan að koma til þess að hjálpa mér 

við að styðja mig í að láta stelpuna læra og halda svona jafnvægi. 

... heimilið var á öðrum endanum og ég gat ekki þrifið og ég gat 

ekki vaskað upp og ég átti erfitt með að gera hlutina hérna heima.  

 

 

Á mynd 8 má sjá helstu ástæður fyrir afskiptum barnaverndarnefndar sem notuðu 

tilsjón árið 2009 hjá barnaverndarnefndum A og B. Ástæða afskipta er skipt niður 

eftir Skilgreiningar- og flokkunarkerfi barnaverndar (SOF) sem er á vegum 

Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, e.d./d). Félagsráðgjafarnir sem fylltu út 

spurningalistana máttu merkja við fleiri en eitt atriði varðandi ástæða afskipta 

barnaverndarnefndar. Þar sést að helsta ástæða fyrir afskiptum hjá 19 fjölskyldum 

var vanræksla varðandi umsjón og eftirlit og þar undir voru níu foreldrar sem glímdu 

við vímuefnavanda. Því næst kom erfiðleikar barna í skóla eða að skólasókn þeirra 

var ábótavant. Þriðja algengasta ástæða afskipta var tilfinningaleg vanræksla 

foreldra gagnvart börnum sínum. Hjá fjórum fjölskyldum var helsta ástæða afskipta 

tilfinningalegt ofbeldi en tvær þeirra glímdu við ofbeldi á heimilinu. Eins og sjá má á 

mynd 8 virðist vandi fjölskyldna sem nota tilsjón vera mjög fjölbreyttur en það 

samræmist vel viðhorfum félagsráðgjafanna. 
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Mynd 8. Ástæða afskipta barnaverndarnefndar 

 

 

 

4.1.3 Stuðningur við fjölskyldurnar 

Á mynd 9 má sjá þann stuðning sem veittur var fjölskyldum sem notuðu tilsjón á 

árinu 2009 hjá barnaverndarnefnd A og B. Fjölskyldurnar notuðu fjölbreyttan 

stuðning eins og sálfræðiviðtöl fyrir foreldra og barn, stuðningsfjölskyldu, 

sveitardvöl fyrir barn og persónulegan ráðgjafa. Börn hjá sjö fjölskyldum fóru í 

fóstur, ekki er vitað hvort um var að ræða tímabundið eða varanlegt fóstur.   
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 Mynd 9. Stuðningsúrræði 

 

 

 

 

 

4.1.4 Markmið með tilsjón 

Að mati félagsráðgjafanna eru markmið tilsjónar mismunandi og fer það eftir 

þörfum hverrar fjölskyldu. Markmiðin geta meðal annars verið uppeldisráðgjöf til 

foreldra, aðstoð til foreldra við að skipuleggja heimilislífið, aðstoð við börnin með 

heimanám og það að koma reglu á fjármál. Auk þess getur markmið með tilsjón 

verið að aðstoða foreldra við samskipti við aðrar stofnanir eins og semja um skuldir 

hjá innheimtufyrirtækjum, aðstoða foreldra við að fylla út umsóknir vegna 

atvinnuleysisbóta, að fara í banka, fara með foreldrum til læknis eða á foreldafundi í 

skóla. Einn félagsráðgjafi fjallaði sérstaklega um mikilvægi þess að vinna samhliða 

með tengsl foreldra og barna ásamt því að leiðbeina foreldum um reglur og 

heimilishald. 

... mikilvægt að tilsjón komi inn og horfi á ... þessi tengsl milli 

móður og barns, hvernig er móðirin að tengjast barninu, það þarf 

ekki bara að kenna henni reglur, heldur ertu að horfa á barnið þitt, 

brosir þú til þess, ertu að lesa fyrir það ... gefur þú þér tíma...? 

 

Sjónarhorn félagsráðgjafanna í rannsókninni samræmdust vel þeim markmiðum 

sem mæðurnar nefndu í rannsókninni. Þar var fyrst markmið tilsjónar að aðstoða 
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börn þeirra við heimanám sem síðan þróaðist í það að verða persónulegur 

stuðningur við mæðurnar.  

 

Félagsráðgjafarnir sem rætt var við voru sammála því að tilsjón væri fyrst og fremst 

stuðningsúrræði en hluti af hópnum leit einnig á tilsjón sem eftirlitshlutverk.  

Oft er þetta notað bæði sem stuðningur, að hjálpa fólki aðeins að 

sortera og laga til hjá sér og svo er þetta oft notað sem eftirlit því 

við fáum svo miklar upplýsingar í gegnum tilsjónaraðilann. 

 

Einn félagsráðgjafi vildi frekar meina að þær upplýsingar, sem félagsráðgjafar fá við 

það að hafa tilsjón, séu ekki eftirlit heldur frekari vitneskja um málið. 

Fyrst og fremst stuðningsúrræði, mér finnst ekki rétt að senda 

tilsjón inn sem eftirlit þó að auðvitað berist upplýsingar og annað 

frá tilsjón, sem það er kannski í eðli sínu, en það er bara frekari 

vitneskja sem við fáum og hvort það er rétt að kalla það eftirlit, ég 

veit það ekki. En mér finnst allavega að tilsjón eigi ekki að vera 

eftirlit, ekki beinlínis. 

 

Svo virðist sem eftirlitið geti verið bæði sýnilegt og ósýnilegt fyrir foreldrum eins og 

fram kom hjá einum félagsráðgjafa. 

Tilsjónaraðilinn, já, [veit um eftirlitið], kannski ekki alltaf 

foreldrarnir. Stundum segjum við að nú þurfum við að fylgjast með 

þér sérstaklega. Ef það er drykkja eða þannig hlutir þá segjum við 

að hún [tilsjónarstarfsmaðurinn] [sé] líka til að fylgjast með.  

 
Hjá einum félagsráðgjafa kom fram að tilsjón sé stundum sett inn á heimilið sem 

persónulegur stuðningur við móður þar sem félagsráðgjafi getur ekki sinnt 

ákveðnum þætti málsins vegna anna. 

... þar sem fólk er bara eitt og veit ekki hvert það á að leita. Vantar 

kannski bara stuðning við að skilja og fara frá [eiginmanninum]. 

Það hefur virkað vel af því að við getum ekki sinnt því. Maður væri 

meira til í að geta sinnt þessu sjálfur svolítið, ég held að það væri 

mjög gaman og vera bara með tvö, fjögur til tíu mál. Það væri 

náttúrlega æðislegt. 
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Á mynd 10 má sjá hver helstu markmið tilsjónar voru hjá þeim 37 fjölskyldum sem 

kannaðar voru. Merkja mátti við fleiri en eitt atriði. Algengustu markmiðin með 

tilsjón voru að veita foreldrum uppeldislega ráðgjöf, að skipuleggja daglegt líf 

heimilisins og veita móður persónulegan stuðning. Þessar niðurstöður samræmast 

vel þeim markmiðum sem félagsráðgjafarnir nefndu og þeim markmiðum sem unnið 

var með hjá mæðrunum. Í málum 13 fjölskyldna af 37 var litið svo á að eitt af 

markmiðum með tilsjón væri eftirlit með heimilinu sem er um 35%. Þetta 

samræmist ágætlega viðhorfum félagsráðgjafanna því að þeir litu svo á að tilsjón 

væri fyrst og fremst stuðningsúrræði en ekki eftirlitsúrræði. 

 

Mynd 10. Markmið tilsjónar 
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4.2 Uppbygging á stuðningsúrræðinu tilsjón 

Hér verður greint frá þáttum sem snúa að uppbyggingu tilsjónar og má þar fyrst 

nefna tilsjónarstarfsmennina, en síðan er fjallað um vinnuferlið hjá félagsráðgjöfum 

varðandi tilsjón og gerð áætlun um meðferð máls. Því næst verður rætt um 

tilsjónarsamninga og að lokum tímalengd en þar verða skoðaðir þættir eins og þeir 

hve lengi málið hafi verið barnaverndarmál, hvort málinu hafi verið lokað á árinu 

2009 eða ekki.  

4.2.1 Starfsmenn 

Kannaður var fjöldi tilsjónarstarfsmanna hjá barnaverndarnefnd A og B. 

Félagsráðgjafar hjá barnaverndarnefnd A sögðu frá því að fjórir starfsmenn ynnu við 

tilsjón og að þeir væru í verktakavinnu. Tveir af starfsmönnunum unnu sem 

samsvarar fullu starfi en hinir unnu hlutastarf; ekki var vitað hve marga tíma þeir 

unnu á mánuði. Hjá barnaverndarnefnd B voru tveir fastráðnir starfsmenn, annar í 

100% starfi en hinn í 50% starfi.  

Menntun tilsjónarmannanna var mismunandi en allir höfðu einhverja menntun 

og/eða víðtæka reynslu af vinnu með fólki. Menntun starfsmannanna var t.d. 

félagsfræði, listamenntun, afbrotafræði eða sjúkraliðamenntun og einn hafði lokið 

námi í Ráðgjafaskólanum. Þetta voru allt konur ef undan er skilinn einn karlmaður 

hjá barnaverndarnefnd A en hann sinnti aðallega óboðuðu eftirliti með því að fara 

óreglulega á heimili fjölskyldna til að kanna aðstæður. Það var mismunandi hvað 

starfsmennirnir höfðu unnið lengi í tilsjónarstarfinu en sá sem hafði unnið lengst 

hafði verið að störfum í sex ár. Að mati félagsráðgjafanna sem rætt var við höfðu 

tilsjónarmennirnir ekki fengið mikla þjálfun eða leiðbeiningar til að takast á við 

starfið auk þess sem þeim stóð sjaldan til boða að fara á námskeið til að 

endurmennta sig. Fyrir nokkrum árum fékk einn tilsjónarmaður hjá 

barnaverndarnefnd A að fara á PMT-uppeldisnámskeið. Einnig höfðu tilsjónarmenn 

farið á ADHD-námskeið þegar þeir voru að fylgja foreldrum á námskeiðið. Einn 

félagsráðgjafi sagði að staðan hjá þeim væri orðin þannig í dag að lítið væri um að 

starfsmenn fengju að fara á námskeið hvort sem um væri að ræða félagsráðgjafa 

eða tilsjónarstarfsmann.  
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Tilsjónarstarfsmennirnir vinna við miserfiðar aðstæður á heimilum fólks og 

hætta er á að þeir samsami sig fólkinu sem þeir eru að vinna með og eigi erfitt með 

að setja því mörk. Einn félagsráðgjafi sagði: 

... fólk sem er einmana og hefur lítið stuðningsnet í kringum sig og 

það finnur fyrir svolitlu öryggi [með að hafa tilsjón] ... og stundum 

er fólk alltaf að hringja [í tilsjónarstarfsmanninn] og þá verður 

hann að setja pínu mörk. ... Sumir hafa beðið tilsjónarkonuna um 

peninga ... 

 

Mér hefur aðallega fundist [mikilvægt að styðja 

tilsjónastarfsmennina í] að vera ekki meðvirk [með fólkinu], það er 

svolítið hætta á því ...  

 

Þetta getur leitt til þess að tilsjónarmennirnir eigi erfiðara með að styrkja foreldrana 

til sjálfshjálpar þar sem þeir hafa tilhneigingu til að létta undir með fólkinu og fylgja 

þá markmiðum tilsjónar ekki nógu vel eftir. Félagsráðgjafarnir töldu mikilvægt að 

tilsjónarstarfsmenn fengju þjálfun.  

Tilsjónarfólkið okkar vinnur alveg gífurlega mikilvæga vinnu og er 

ekkert þjálfað ... þau fá ekki einu sinni bækling í hendurnar þegar 

þau mæta ... það er bara lagt í hendurnar á þeim, svona 

brjóstvitið. 

 

Starfsmennirnir hafa ekki sýnilegan yfirmann að mati félagsráðgjafanna sem tóku 

þátt í rannsókninni og það töldu þeir mikinn ókost sem hefði leitt til þess að enginn 

sérstakur aðili væri ábyrgur fyrir úrræðinu.  

... það þarf að vera einhver yfir [tilsjónarmönnunum] og yfir 

stuðningsfjölskyldum, ég held að það skipti máli, það þarf að hafa 

skipulag ... deildarstjóra yfir þessari deild, sem ætti að hafa 

ábyrgðina en það hefur ekki verið beint þannig ... 
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 Handleiðsla 4.2.1.1

Félagsráðgjafarnir í rannsókninni töldu að tilsjónarmennirnir fengju handleiðslu hjá 

félagsráðgjöfum til að fara yfir málin en ekki er um að ræða fyrirfram ákveðna 

handleiðslutíma. Starfsmönnum er boðið að hafa samband við félagsráðgjafana 

þegar þeir telja þörf á handleiðslu. Ekkert ákveðið skipulag er á því hvenær 

félagsráðgjafarnir hafa samband við tilsjónarmennina heldur gera þeir það frekar 

eftir mati hvers og eins. Auk þess kom fram hjá félagsráðgjöfunum hjá 

barnaverndarnefnd A að tilsjónarmönnum standi til boða að fara í handleiðslu 

tímabundið hjá sálfræðingi stofnunarinnar ef þeir eru að sinna mjög erfiðum 

málum. Hjá barnaverndarnefnd B er verið að skoða möguleika starfsmanna á að fara 

í handleiðslu hjá einkaaðilum. Barnaverndarnefnd A var að byrja með fundarkerfi 

sem miðar að því að félagsráðgjafar hitti tilsjónarmennina á fjögurra til sex vikna 

fresti þar sem farið er yfir málin og þar eiga tilsjónarmennirnir að geta miðlað 

reynslu sinni hver með öðrum.  

Félagsráðgjafarnir voru sammála því að ramma mætti handleiðsluna betur inn 

og gera hana markvissari en hún er í dag þar sem starfsmennirnir eru mikið einir á 

vettvangi inni á heimilum fjölskyldnanna og þeir lenda í fjölbreyttum aðstæðum. 

 Vinnutími 4.2.1.2

Vinnutími starfsmanna hjá barnaverndarnefnd A og B er sveigjanlegur, allt frá kl. sjö 

að morgni og fram á kvöld, stundum um helgar. Vinnutíminn miðar að því að mæta 

þörfum fjölskyldunnar og því er hann óreglulegur. Tilsjónarmennirnir eru að vinna 

að meðaltali 12–20 tíma á mánuði með hverri fjölskyldu. Samfellt starfstímabil 

þeirra getur verið allt frá einum mánuði upp í sex en stundum lengra ef þörf krefur. 

4.2.2 Vinnuferlið 

Að mati félagsráðgjafanna í rannsókninni byggist vinnulag félagsráðgjafa á því að 

fyrst er leitað eftir samþykki foreldra fyrir tilsjón þegar niðurstaða könnunar máls 

leiðir í ljós að veita þurfi fjölskyldunni tilsjón. Þegar samþykki liggur fyrir er málið 

lagt fyrir meðferðarfund til samþykktar. Á meðferðarfundi sitja sérfræðingar, til 

dæmis félagsráðgjafi, sálfræðingur sem vinnur í barnavernd og yfirmaður 

barnaverndar, en þar eru teknar ýmsar ákvarðanir sem tengjast 

barnaverndarmálum eins og samþykki fyrir stuðningsúrræðum. Þegar 
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félagsráðgjafar leggja málið fyrir meðferðarfund eru þeir iðulega búnir að skrifa 

umsókn um tilsjón þar sem fram kemur ástæða fyrir tilsjón og markmið með henni. 

Ef tilsjón hefur verið samþykkt á meðferðarfundi þá er alla jafna gerð áætlun um 

meðferð máls. Næstu skref í vinnuferlinu er ekki eins hjá barnaverndarnefnd A og B. 

Hjá barnaverndarnefnd A hefur félagsráðgjafi sem sinnir málefnum fjölskyldunnar 

samband við þann tilsjónarmann sem hann treystir í verkið og segir honum frá 

fjölskyldunni. Ef tilsjónarmaðurinn getur tekið málið að sér er gengið frá 

tilsjónarsamningi og að því loknu er fundað með foreldrum og tilsjónarmanninum 

þar sem farið er yfir markmiðin og vinnutímann. Þessi fundur er annaðhvort á 

heimili fjölskyldunnar eða á skrifstofu félagsráðgjafa. Hjá barnaverndarnefnd B 

skrifa félagsráðgjafar umsókn um tilsjón til tilsjónarmannanna sem eru tveir. Þar 

kemur meðal annars fram nafnið á fjölskyldumeðlimunum, lýsing á vanda 

fjölskyldunnar, markmið með tilsjóninni og tímabilið sem tilsjón á að vera á 

heimilinu. Tilsjónarmennirnir fara yfir umsóknina og ræða sín á milli um það hvor 

taki málið að sér. Oftast er farið eftir vinnutímanum sem verið er að biðja um og sá 

sem er laus á þeim tíma tekur málið að sér. Einnig kemur fyrir að starfsmennirnir 

skipta málunum á milli sín eftir þeim verkefnum sem þeir eiga betra með að sinna. 

Þegar tilsjónarmennirnir eru búnir að fjalla um málið ræðir félagsráðgjafi 

fjölskyldunnar við foreldrana til að láta vita af því að tilsjónarmennirnir muni hringja 

í þá. Einnig kemur fyrir að félagsráðgjafi er búinn að kanna hver tekur málið að sér 

og lætur þá foreldrana vita af því. Tilsjónarmennirnir eru í sumum tilfellum nýlega 

byrjaðir að fara saman í fyrstu heimsókn og meta síðan hver taki málið að sér. 

Tilsjónarmennirnir hittast einu sinni í viku á skrifstofu barnaverndar og eru með 

aðgang að tölvu þar sem þeir geta skrifað dagnótur og rætt við félagsráðgjafana 

eftir þörfum. Að mati félagsráðgjafanna sem rætt var við hjá barnaverndarnefnd B 

er gott samband á milli tilsjónarmannanna. Ekki eru gerðir samningar hjá 

barnaverndarnefnd B. 

Tilsjónarmennirnir skrifa alla jafna dagála en skila inn skýrslu til 

félagsráðgjafanna þegar óskað er eftir því. Þessar skýrslur eru gögn sem foreldrar 

eiga rétt á að skoða. Að mati félagsráðgjafanna þyrfti að koma betra skipulagi á 

þennan þátt starfsins því ekki hefur verið nógu vel skilgreint hvernig þessar skýrslur 

eiga að vera auk þess sem félagsráðgjafar óska ekki alltaf eftir þessum skýrslum. 
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4.2.3 Áætlun um meðferð máls 

Á mynd 11 má sjá að skrifuð var áætlun um meðferð máls þegar tilsjón var notað 

hjá 30 fjölskyldum sem kannaðar voru af 37. 

 

Mynd 11. Áætlun um meðferð máls 

 

Að mati félagsráðgjafanna í rannsókninni eru tilgreind markmið með tilsjón í áætlun 

um meðferð máls og foreldrar skrifa undir áætlunina en ekki undir 

tilsjónarsamningana. Einn félagsráðgjafi talaði um að markmiðin í áætlun um 

meðferð máls séu tilgreind á víðari hátt en gert er í tilsjónarsamningnum. 

4.2.4 Tilsjónasamningar 

Skoðaðir voru fimm tilsjónarsamningar hjá barnaverndarnefnd A og sex umsóknir 

um tilsjón hjá barnaverndarnefnd B þar sem þeir gera ekki tilsjónarsamninga. 

Markmiðið með því að fara yfir samningana var að skoða hvernig þeir væru upp 

byggðir og hvort þeir samræmdust reglugerð nr. 652/2004 um úrræði á ábyrgð 

sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga. Í 5. gr. reglugerðarinnar er 

tilgreint hvaða þættir eigi að koma fram í samningum sem gerðir eru vegna 

stuðningsúrræða skv. 24. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 en þar er tilsjón nefnd. 

Í töflu 1 má sjá samanburð á tilsjónarsamningum og umsóknum um tilsjón sem 

gerðir voru hjá barnaverndarnefnd A og B. Samningarnir hjá barnaverndarnefnd A 

fengu númer 1–5 við greiningu og þeir voru allir á stöðluðu eyðublaði. Þeir vísuðu 

ekki til rétts ártals reglugerðarinnar sem nefnd var hér að framan, þar sem þeir 

vísuðu í árið 2007 en ekki 2004. Eins og sjá má á töflu 1 kom markmiðið með tilsjón 
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 Tilsjónarsamningar  Umsóknir um tilsjón 

Númer 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 

Nafn þjónustuþega X X X X X  X X X X X X 

Markmið með úrræðinu  X X    X X X X X X 

Tímabil X X X X X     X X  

Fjöldi tíma á mánuði X X X X   X X X X X  

Stuðningur við barn             

Samráðsfundir             

Skýrslugerð X X X X X     X X  

Varðveisla persónuupplýsinga             

Greiðslur X X X X X        

Þagnarskylda X X X X X        

Uppsagnarákvæði X X X X X        

 

ekki alltaf fram í samningunum. Auk þess var hvorki nefnd ástæða fyrir úrræðinu né 

hvenær ætti að halda samráðsfundi. Einn félagsráðgjafi taldi mikilvægt að 

tilsjónarsamningarnir væru sýnilegri og opnari og að allir aðilar sem koma að málinu 

eigi að geta rætt saman um samninginn. Þannig væri léttara að koma í veg fyrir 

misskilning og auðveldara að tryggja að allir hafi sama skilning á markmiðunum. 

Reyndar má segja að þetta samræmist ekki vel niðurstöðum þessara 

tilsjónarsamninga því að ekki er hægt að sjá hver markmiðin eru í þremur af þeim 

samningum sem skoðaðir voru. Hægt var að skoða markmiðin með tilsjón hjá 

tveimur börnum sem voru á aldrinum 15 og 16 ára og markmiðin sneru að því hvað 

börnin áttu að gera. Til að mynda voru markmiðin þau að aðstoða barnið í 

samskiptum við foreldrana, aðstoða barnið við almenna umhirðu og samskipti við 

aðrar stofnanir svo og að taka eiturefnaprufur. Tímabil samninganna var allt frá 

tveimur og upp í sex mánuði. Fjöldi tíma á mánuði var allt frá 16 tímum og upp í 30. 

Í tilsjónarsamningunum í rannsókninni kom fram að skila eigi skýrslu við verklok og 

oftar ef starfsmaður barnaverndarnefndar telur þörf á. Auk þess eru tilgreind 

ákvæði varðandi þagnarskyldu, laun tilsjónarstarfsmannsins og uppsögn á samningi. 

Ekki er skilgreint í tilsjónarsamningunum hvar varðveita eigi persónuupplýsinga. 

 

Tafla 1. Tilsjónarsamningar og umsóknir um tilsjón inn á heimilið 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsóknirnar um tilsjón hjá barnaverndarnefnd B fengu númerin 1–6 við greiningu. 

Helmingurinn af umsóknunum voru á stöðluðu formi og handskrifaðir. Hinir þrír 

samningarnir voru á tölvutæku formi og hver og einn félagsráðgjafi vann umsóknina 

eftir sínu höfði. Þar kom meðal annars fram lýsing á ástæðu þess að þörf var á 
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tilsjón, gerð var grein fyrir fjölskyldusögunni í stuttu máli og markmiðin með tilsjón 

komu fram. Þessar umsóknir voru töluvert vandaðri og ítarlegri en umsóknirnar sem 

gerðar voru á staðlað eyðublað.  

Á töflunni hér að framan má sjá að í umsóknunum um tilsjón voru markmiðin 

alltaf skilgreind en það var meðal annars að veita móður uppeldislega ráðgjöf, 

aðstoð við heimanám, aðstoða móður við samskipti við aðrar stofnanir sem tengjast 

börnum, aðstoða móður við matseld og heimilishald og persónulegur stuðningur við 

móður. Fjöldi tíma kom fram með einni undantekningu, en um var að ræða átta til 

20 tíma á mánuði. Tímabil úrræðisins var aðeins skilgreint í tveimur umsóknum en 

það var frá einum mánuði upp í tvo. Varðandi beiðni um skýrslugerð var aðeins 

beðið um það í tveimur umsóknum. Samráðsfundir eru ekki nefndir í umsóknunum 

né upplýsingar er varða þagnarskyldu, varðveisla persónuupplýsinga, laun 

tilsjónarstarfsmanna og uppsagnarákvæði.  

Félagsráðgjafarnir í rannsókninni sögðu frá því að þeir hvettu tilsjónarmennina 

til að skrifa dagála um hverja fjölskyldu og skila inn skýrslu þegar félagsráðgjafarnir 

óskuðu eftir því. Félagsráðgjafar hafa almennt ekki verið sáttir við formið á 

skýrslunni. 

... greinargerðin er bara alveg eins og dagnótur ... tilsjónarfólkið ... 

segir persónulega frá því, það hefur enga þjálfun í að skrifa svona. 

Auðvitað fær maður bara dagnótur í hendurnar og þetta er 

rosalega ófaglegt finnst mér. 

 

Félagsráðgjafar eru sér meðvitaðir um að það þurfi að bæta þennan skriflega þátt í 

ferlinu með tilsjónarstarfsmönnum eins og fram kemur hjá þeim:  

Við höfum rætt það nýlega ... að það væri gott að útbúa skýrslu 

með krossum, hvernig þetta gengur til að auðvelda þeim svona 

yfirferðina.  

 
... ég var búin að gera svona beinagrind, svona þurfa skýrslurnar að 

vera upp byggðar af því að ég var búin að gefast upp á þessu, því 

þetta var ekki hægt. Bæði fyrir mig og þær, þær voru ekki með 

neitt í höndunum, hvernig ætti að gera þetta, þeim langaði að gera 

vel en gátu það ekki því enginn hafði sýnt þeim það. 
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4.2.5 Tímalengd barnaverndarmála 

Eins og sjá má á mynd 12 er misjafnt hve lengi barnaverndarmálin hafa verið í 

vinnslu hjá barnaverndarnefnd A og B sem notuðu tilsjón árið 2009. Algengasta 

tímalengdin var 0–6 mánuðir eða 1–3 ár. Samkvæmt þessum upplýsingum má lesa 

að tilsjón kemur alla jafna snemma inn sem stuðningur við fjölskylduna eftir að 

barnaverndarnefnd hefur afskipti af málefnum barnsins. 

 

Mynd 12. Tímalengd fjölskyldunnar sem barnaverndarmál 

 

 

Á mynd 13 hér má sjá hve mörgum málum fjölskyldna, sem kannaðar voru, var 

lokað á árinu 2009. Á árinu 2009 notuðu 37 fjölskyldur tilsjón hjá 

barnaverndarnefnd A og B og af þeim var 10 málum lokað árið 2009. 

 

Mynd 13. Máli fjölskyldunnar lokað á árinu 2009 
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4.3 Samskipti félagsráðgjafa við foreldra og börn varðandi 
stuðningsúrræðið tilsjón  

 

Hér verður rætt um upplifun félagsráðgjafa, mæðra og barna vegna samskipta í 

tengslum við tilsjón. Fjallað verður um þátttöku foreldra og barna þegar tilsjón hófst 

og við gerð markmiða. Auk þess verður rætt um þátttöku foreldra og barna við að 

meta árangur.  

4.3.1 Samráð varðandi tilsjón 

Fjallað verður um upplifun félagsráðgjafa, mæðra og barna varðandi samráð í 

tengslum við tilsjón. 

 Upplifun félagsráðgjafa 4.3.1.1

Félagsráðgjafarnir sem rætt var við eiga yfirleitt frumkvæði að því að ræða við 

foreldra um þá hugmynd að fá tilsjón á heimilið. Jafnframt gera þeir foreldrum grein 

fyrir mikilvægi tilsjónar og fara yfir markmiðin sem þeir vilja ná fram með henni. Í 

beinu framhaldi er foreldrum boðið að segja sína hlið á málinu og koma með tillögur 

að markmiðum. Það er mismunandi hve hrifnir foreldrar eru af því að fá tilsjón inn á 

heimilið svo að stundum þarf að útskýra úrræðið vandlega og draga fram „kosti 

tilsjónarkonunnar til að reyna að selja hana svolítið“ áður en foreldrarnir samþykkja 

tilsjón. Þeir foreldrar sem eru jákvæðir gagnvart tilsjón eru oftast tilbúnir að taka 

þátt í samráði varðandi markmið tilsjónar. Samningaferlið verður allt miklu erfiðara 

ef foreldrar samþykkja ekki tilsjón því þeir hafa þá yfirleitt ekki áhuga á að setjast 

niður og ræða markmiðin. Einn félagsráðgjafi lítur þannig á málið: 

 ... annaðhvort er fólk alveg tilbúið til að þiggja alla þá aðstoð sem 

mögulega er hægt að veita eða ekki og þá er erfitt að koma inn 

einhverri þjónustu eða aðstoð. ... Það er einhver hluti af foreldrum 

sem samþykkja tilsjón til að þóknast okkur og þykjast vera í 

samvinnu en svo þegar tilsjón mætir þá er enginn heima. 

 

Annar félagsráðgjafi talar um að stundum upplifi foreldrar það að þeir eigi sér ekkert 

val og samþykki með semingi þó að þeir vilji í raun ekki úrræðið. 

... barnaverndarnefnd ákveður í raun og veru að setja inn tilsjón og 

viðkomandi hefur það á tilfinningunni að það hafi ekkert annað um 

að velja. ... fólk samþykkir kannski á þeirri forsendu að það hafi 
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ekki mikið val. ... viðkomandi situr þarna og kannski langar ekki að 

hafa einhverja konu inn á heimilinu en hann samþykkir það vegna 

þess að hann er kominn í þessa stöðu. 

 
Að mati félagsráðgjafanna er ekki mikið um að haft sé samráð við börnin í tengslum 

við tilsjón. Þeir tala yfirleitt við börnin við könnun máls en ekki þegar verið er að 

setja tilsjón inn á heimilið. Það er frekar gert þegar um málefni unglinga er að ræða 

eða frá 14 ára aldri og þegar markmið tilsjónar beinist sérstaklega að þeim. Auk þess 

mundi einn félagsráðgjafi eftir tveimur málum þar sem börn, 9 og 10 ára, voru með í 

ráðum en um var að ræða lélegar mætingar hjá þeim í skóla. Félagsráðgjafarnir sáu  

möguleika í því að hafa börnin meira með, sérstaklega unglingana.  

Já, alveg, það fer svolítið eftir krökkunum en ... ég held það, þau 

eru oft mjög klár, og vita ýmislegt. Við gætum alveg gert það [að 

hafa börnin meira með], við vanmetum þau svolítið. 

 

Einn félagsráðgjafi taldi ekki rétt að upplýsa börnin of mikið um vandamál 

foreldranna en taldi þátttöku barna frekar eiga við þegar um var að ræða 

samskiptavanda eða hegðunarvanda hjá börnum. En þá ætti það aðallega við til að 

útskýra fyrir börnunum erfiðleika þeirra og/eða veikindi foreldra.  

  Upplifun mæðra 4.3.1.2

Mæðurnar í rannsókninni höfðu í raun sömu sögu að segja og félagsráðgjafarnir 

hvað varðar samráð í tengslum við tilsjón. Það voru félagsráðgjafarnir sem buðu 

mæðrunum að fá tilsjón inn á heimilið. Mæðurnar áttu erfitt með að muna hve 

mikla möguleika þær höfðu til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri þar sem þær 

áttu það sameiginlegt að vera mjög veikar á þeim tíma þegar þær samþykktu fyrst 

úrræðið. Þær mundu eftir að hafa óskað eftir aðstoð með heimanám barna sinna 

því þær áttu erfitt með að sinna því vegna veikinda og það var samþykkt. Í raun má 

líta svo á að vegna veikinda mæðranna á þeim tíma sem tilsjón byrjaði að koma á 

heimilið, hafi þær átt erfitt með að taka þátt í samráði og samþykkt þess vegna það 

sem þeim stóð til boða.  

... félagsráðgjafinn sagðist ætla að útvega mér tilsjón og ég sagði 

já, ég hefði samþykkt að synda út í Viðey ef einhver hafði stungið 

upp á því að mér gæti hugsanlega liði pínulítið betur. Þannig að ég 

samþykkti allt ... 
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... Stundum sit ég hérna, heyri ekki neitt, sé ekki neitt og veit ekki 

hvað er í gangi. Ég segi bara já já.  

 
Mæðurnar lifa ávallt í þeim ótta að veikjast aftur og því var stuðningurinn 

mikilvægur í þeirra huga til að aðstoða þær við að vinna vel úr sínum málum og til 

að halda einkennum sjúkdómsins niðri. 

... ég tek alltaf lyfin mín og reyni að passa mig og loka mig rosalega 

mikið af vegna þess að ég er svo hrædd um að verða veik aftur. 

Það hræðir úr mér líftóruna vegna þess að ég veit ekki hvort ég lifi 

það af. 

 

Mæðurnar voru almennt sáttar við þann stuðning sem þær fengu og stuðningurinn 

miðaðist að mörgu leyti við þeirra þarfir. Þær litu á tilsjón sem stuðning við sig 

vegna veikinda sinna en ekki sem eftirlit. Samt verður ekki sagt að mæðurnar hefðu 

jákvæða mynd af barnavernd. Jóna lýsti meðal annars afskiptum barnaverndar á 

þennan hátt: 

... barnaverndaryfirvöld gerðu athugasemd [fengu tilkynningu] ... 

og það var allt í lagi, ég var aldrei hrædd um að þau mundu taka af 

mér barnið. 

 

Berglind hafði aftur á móti ekki vitneskju um að mál barna hennar hefði verið 

barnaverndarmál og talaði um að það væri ekki besta lausnin að láta 

„barnaverndarnefnd hirða hana“ þegar dóttir hennar átti við vanda að etja. Berglind 

gerði sér grein fyrir því að tilkynning hefði borist og að könnun máls hefði verið gerð 

nokkrum árum áður en þá var aflað gagna í skóla barnanna og í kjölfarið komið inn á 

heimilið og rætt við móður. Að það þýddi að mál barna hennar væru 

barnaverndarmál vissi hún ekki. Hún kannaðist ekki við að félagsráðgjafi hefði gert 

henni grein fyrir þessu.  

Mér hefur alltaf skilist sem þetta væri bara stuðningur við mig. Það 

kemur aldrei neinn hér og kannar neitt ... Ég hef ekki hugmynd um 

hver mín staða er, enginn segir neitt við mig. 

 
Mæðurnar upplifðu ekki mikil samskipti við félagsráðgjafana á meðan tilsjón var á 

heimilinu, það voru hvorki haldnir reglulegir fundir né áttu nein símtöl sér stað. 
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Mæðurnar áttu ekki frumkvæði að því að leita til félagsráðgjafanna þegar þær 

þurftu á því að halda.  

... ég tala aldrei við neinn, sæki mér aldrei hjálpar ... ég nenni ekki 

að röfla, hún er alveg tilbúin til að tala við mig, það er bara að ég 

sækist aldrei eftir neinu ...  

 

Jóna upplifði ekki sterk tengsl við félagsráðgjafann sinn sem gerði það að verkum að 

hún átti erfitt með að eiga frumkvæði að því að leita til hans. Henni fannst 

félagsráðgjafinn sleppa of fljótt af henni hendinni þegar tilsjónarstarfsmaðurinn var 

kominn inn í málið vegna þess hve veik hún var á þeim tíma. Henni hefði fundist að 

félagsráðgjafinn ætti að vera í meiri samskiptum við hana og hafa meira eftirlit með 

heimilinu á þessum tíma vegna veikinda hennar. Einnig fannst henni ókostur hve 

erfitt var að ná í félagsráðgjafann því þegar um veikindi er að ræða er mjög erfitt að 

bíða hálfan eða heilan dag eftir að félagsráðgjafi svari skilaboðum.  

 Upplifun barna 4.3.1.3

Í rannsókninni var rætt við tvö börn og þar kom fram að ekkert samráð var haft við 

þau. Þetta samræmist ágætlega mati félagsráðgjafanna í rannsókninni en þeir töldu 

að þátttaka barna í tengslum við tilsjón væri takmörkuð. Félagsráðgjafarnir töluðu 

aftur á móti um að þeir hefðu rætt við börnin þegar könnun máls væri í gangi en 

börnin sem rætt var við könnuðust ekki við að hafa hitt félagsráðgjafa né rætt við 

hann.  

Thelma mundi ekki eftir samskiptum við tilsjónarmanninn sem var á heimilinu 

en hún mundi eftir hundinum hennar. Þó var aðeins liðið eitt og hálft ár frá því að 

tilsjón lauk á heimilinu. Eitt af markmiði tilsjónar var að aðstoða hana við að læra 

heima en hún mundi samt ekki eftir starfsmanninum.  

Helena mundi aftur á móti eftir því að hafa verið með tilsjónarmann til aðstoða 

sig við að læra. Sá tími sem tilsjónarmaðurinn var á heimilinu var frekar erfiður hjá 

henni og fjölskyldunni vegna veikinda móðurinnar. Hún fékk því lítinn stuðning við 

heimanám og á sama tíma átti hún erfitt með að einbeita sér. Helenu fannst gott að 

fá einhvern til að hjálpa sér að læra. 

Hún var rosalega fín og það var erfitt heima þannig að hún gat 

hjálpað mér með lærdóminn og ég gat einbeitt mér betur með 

henni. ... það var þægilegt þegar hún kom og hjálpaði mér, svona 

ákveðinn stöðugleiki í kringum það ... 
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Helena minnist ekki neinna samskipta milli sín og félagsráðgjafans en þrátt fyrir það 

telur hún mikilvægt að huga vel að þátttöku barna þegar verið er að vinna að 

málefnum barnaverndar.  

Mér finnst að börnin ættu að hafa eitthvað með þetta að segja, 

þau búa á heimilinu líka og þurfa að lifa í þessum aðstæðum. Þá 

finnst mér að sjálfsögðu að börnin ættu að fá að taka þátt svo þau 

þurfi ekki bara að byrgja þetta inni í sér og vera bara úti í horni og 

mega ekki gera eitt né neitt. 

 
Einnig finnst Helenu mikilvægt að börn innan barnaverndar séu upplýst um stöðu 

mála miðað við aldur þeirra og þroska. Hún telur að það hefði verið þægilegra fyrir 

sig ef hún hefði fengið upplýsingar um hvað var í gangi hjá fjölskyldunni þegar móðir 

hennar var sem veikust því að hún var mjög ráðvillt á þeim tíma. Með tímanum fékk 

Helena að vita um veikindi móður sinnar með því að hlusta á samræður við aðra og 

horfa í kringum sig. „... það var enginn sem kom til mín og sagði mér hvað væri í 

gangi.“ Gegnum árin forðaðist hún að ræða um veikindi móður sinnar því hún vildi 

ekki líta svo á að fjölskylda hennar væri öðruvísi en aðrar. Helena vildi helst ekkert 

vita af veikindum móður sinnar sem varð til þess að hún tók ekki þátt í umræðu þó 

að það stæði stundum til boða. Þrátt fyrir það finnst Helenu mikilvægt að upplýsa 

börnin um stöðuna. Helena lýsir þessu svo: 

... þótt að börnin séu ung og þau skilji ekki endilega allt þá má 

alveg útskýra eitthvað smá fyrir þeim svo þau standi ekki bara 

þarna alveg ringluð. ... Kannski er hægt að ... útskýra fyrir barninu 

að mamma þín sé mjög veik, hún er ekki hún sjálf núna og þess 

vegna lætur mamma þín svona skringilega í staðinn fyrir að barnið 

horfi bara á mömmu og hugsi, hvað er í gangi? Kannski er hægt að 

útskýra aðeins þó að börnin séu ung, þannig að þau haldi ekki að 

mamma þeirra hafi bara farið frá þeim og allt splundrað og hrunið 

í kringum þau eins og hjá mér. 

 
Helena lítur jákvætt á barnavernd og telur eitt af hlutverkum hennar vera að hjálpa 

börnum sem eru í vanda þó að börnin upplifi það ekki alltaf, til dæmis þegar börn 

eru í neyslu. Hún leggur áherslu á að þótt um börn sé að ræða megi ekki gleyma að 

taka þau inn í umræðuna svo að þau geti verið þátttakendur í eigin 

barnaverndarmáli. Upplifun hennar var eftirfarandi: 
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Það var bara litið einhvern veginn á okkur sem börn þannig að við 

vorum tekin út úr dæminu þó að við stóðum þarna og fylgdumst 

með öllu ... aldrei var sagt við mig hvað væri í gangi, það var bara, 

núna ferð þú þangað og núna ferð þú þangað, nú ætlum við 

þangað og svo fer mamma og svo kemur þessi og svo bara 

einhvern veginn fór þetta allt í rugl. 

4.3.2 Þátttaka foreldra og barna við gerð markmiða 

Að mati félagsráðgjafanna er þátttaka foreldra og barna við gerð markmiða með 

tilsjón ekki mikil, sérstaklega ekki hjá börnunum. Eins og áður hefur komið fram eiga 

félagsráðgjafarnir oftast frumkvæði að gerð markmiða sem er síðan lagt fyrir 

foreldra sem geta síðan komið með sínar tillögur.  

Mæðurnar voru ekki miklir þátttakendur við gerð markmiða með tilsjón og 

mundu ekki eftir að hafa undirritað gögn þar sem markmið með tilsjón kæmu skýrt 

fram. Þær upplifðu markmiðin frekar óformleg því þegar tilsjónarmaður kom á 

heimilið var iðulega spurt um líðan mæðranna og hvað ætti að gera í dag. Þessi 

aðferð hentaði Jónu vel en Berglindi miklu síður þar sem hún vildi frekar hafa 

tilsjónarmann sem aðstoðaði við að framkvæma ýmsa hluti sem hún átti erfitt með 

eins og fjármál og réttindamál.  

... mig vantar ekki einhverja vinkonu einu sinni í viku sem kemur og 

drekkur með mér kaffi og spjallar um daginn og veginn. Mig vantar 

einhverja frekju sem skiptir sér af mér, sem skiptir sér af mínum 

málum. Þú veist, lætur hlutina gerast ... því ég segi ekki neitt, það 

þarf að sækja mig svolítið. Sem er með puttana í öllu, það er bara 

þannig. 

 

Mæðurnar voru almennt ánægðar með tilsjónarmennina sem komu inn á heimilið 

og upplifðu stuðning frá þeim. Þrátt fyrir það höfðu þær misgóða sögu að segja og 

upplifun þeirra var mismunandi varðandi það hvernig persónulegur stuðningur ætti 

að vera. Berglind var fyrst með tilsjónarmann sem gekk í þá hluti sem hún átti erfitt 

með að gera. Hún upplifði aldrei átroðning frá tilsjónarmanninum heldur veitti hann 

henni öryggi og traust. Hún fékk síðan annan tilsjónarmann og fannst þá að hann 

skildi ekki alltaf þarfir hennar fyrir stuðning. 
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... aðallega draga mig á eitthvað kaffihús og ég var ekki að fara á 

neitt kaffihús. Ég er ekki hundur, ég meina hún gat alveg eins 

komið með ólina ... 

 

Jóna upplifði aftur á móti tilsjónarmanninn sem uppörvandi fyrir sig og sinn eigin 

persónulega stuðning. Hún upplifði ekki að tilsjónarkonan væri með eftirlit með 

heimilinu heldur frekar það að þær urðu góðar vinkonur. Jóna upplifði stuðninginn 

ekki þannig að tilsjónarmaðurinn ætti að vera í virkri vinnu allan tímann heldur 

fannst henni mikilvægt að vita að stuðningurinn kæmi einu sinni í viku eins og hún 

sagði, „þá hafði ég þann stuðning upp á að hlaupa“. Jóna notaði aldrei orðin tilsjón 

eða tilsjónarkona heldur sagði hún alltaf „stuðningskonan mín“. Jóna mat mikils að 

fá þennan stuðning og var þakklát fyrir hann. 

4.3.3 Mat á árangri 

Þegar árangur af tilsjón er metinn telja félagsráðgjafarnir í rannsókninni að það sé 

oftast gert í samráði við tilsjónarmanninn og foreldra. Auk þess sem óskað er eftir 

upplýsingum frá skóla, sérstaklega ef markmiðin tengjast skólanum.  

Ég skoða markmiðin, fer yfir þau, hvernig það hefur gengið og 

hvað tilsjónaraðilinn segir. Svo fær maður umsagnir úr skólanum 

og heyrir hvort það hafi orðið breyting þar ef það tengist því. Svo 

tala ég við fjölskylduna og met það þannig, svona fyrir og eftir. 

 

Að mati félagsráðgjafanna er árangur af tilsjón hvorki metinn nógu reglulega né á 

markvissan hátt. Þetta gerir það að verkum að stundum hættir tilsjónin af sjálfu sér, 

hún hefur verið svo lengi hjá fjölskyldunni að hún fjarar bara út. Einnig er ekki nógu 

oft haldnir skipulagðir lokafundir með tilsjónarstarfsmönnunum, foreldrum og 

félagsráðgjafanum þar sem farið er yfir markmiðin, árangur og staðan endurmetin. 

Ekki var gert ráð fyrir börnunum á þessum fundum nema þegar markmið tilsjónar 

sneri sérstaklega að þeim og þá var oftast um að ræða eldri börn/unglinga.  

Félagsráðgjafarnir töluðu um að erfitt væri að meta árangur þar sem þeir hefðu 

engin mælitæki og þess vegna væri oft um að ræða huglægt mat.  

... hvernig get ég fengið það staðfest að börnin fari alltaf í háttinn á 

réttum tíma ... er maturinn á þessum tíma, borða þau hollt fæði. 
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Mæðurnar í rannsókninni ræddu um ákveðna þætti sem yrðu að vera til staðar svo 

að meiri líkur væru á að árangur næðist af úrræðinu. Jóna lagði áherslu á að 

félagsráðgjafar gera sér ekki alltaf grein fyrir viðhorfi fjölskyldumeðlima gagnvart því 

að fá stuðning inn á heimilið. Því til að árangur náist af úrræðinu skiptir miklu máli 

hvaða augum fjölskyldan lítur á tilsjón og hvort hún sjái þörf fyrir stuðninginn. Fólk 

verður að vilja aðstoðina svo að hlutirnir gangi upp. 

... þetta byrjar allt hérna í höfðinu. Það fer allt eftir því ... hvort þú 

vilt hjálpina sem er verið að rétta þér eða ekki. ... ég meina hversu 

góð sem tilsjónarkonan er og hversu frábært allt kerfið hjá féló er 

og ... hversu mikið ... féló og barnaverndaryfirvöld myndu sýna til 

þess að hjálpa, ef manneskjan tekur ekki við þessu þá geturðu 

sleppt þessu, það er bara þannig.  

 
Annað atriði sem mæðurnar í rannsókninni lögðu áherslu á er mikilvægi þekkingar 

svo að meiri líkur séu á að árangur af tilsjón náist. Félagsráðgjafi og tilsjónarmaður 

þurfa að hafa til að bera þekkingu á þeim vandamálum sem verið er að vinna með 

ásamt upplýsingum um úrræði sem gætu nýst fjölskyldunum. Berglind talaði einnig 

um nauðsyn þess að tilsjónarmaðurinn eigi frumkvæði, sé ákveðinn einstaklingur og 

sýni væntumþykju.  

... ákveðið fólk í þetta starf, sem er gott en ákveðið og spyr bara 

endalaust ... hafi þekkingu á þeirri aðstoð sem er í boði og líka 

svolitla frekju, á ég að hjálpa þér með þetta, viltu að ég geri þetta 

fyrir þig. 

 

Mæðrunum fannst vanta reglulega fundi og eftirfylgni þar sem farið var yfir 

markmið með tilsjón og árangur metin.  

Jóna þótti á það skorta að endurmeta árangur og stöðu hennar út frá hennar 

eigin þörfum, en það varð til þess að misræmi var á þjónustunni, þ.e. of mikil 

þjónusta á ákveðnum tímum og skortur á þjónustu á öðrum. Hún fundaði þrisvar 

með félagsráðgjafanum til að fara yfir málið. Jóna vissi af því að tilsjónarmaðurinn 

gaf félagsráðgjafanum skýrslu um samstarf þeirra en henni finnst að hún hefði líka  

átt að geta leitað beint til félagsráðgjafans. Jóna upplifði góðan árangur af tilsjón og 

að tilsjónin mætti þörfum hennar. Hún aðstoðaði við heimalærdóm dóttur hennar, 

hjálpaði henni að koma skipulagi á heimilishaldið og veitti henni félagslegan 
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stuðning. Þegar komið var að því að meta hvort móðirin þyrfti á frekari stuðningi að 

halda var haldinn fundur með félagsráðgjafanum, tilsjónarmanninum og henni. 

Niðurstaða fundarins var á þá leið að líðan Jónu væri miklu betri og því væri ekki 

ástæða til að hafa tilsjón lengur inni í málinu. Jóna var sammála því og í kjölfarið 

hætti tilsjón og mál dóttur hennar var lokað sem barnaverndarmáli. Hún upplifði 

tómleika, var óörugg til að byrja með þar sem „stuðningur hennar“ sem hafði verið 

sl. 15 mánuði var ekki lengur til staðar en þegar frá leið upplifði hún það jákvætt, að 

þetta væri „skref fram á við“. Þegar tilsjónin hætti fannst Jónu að hún væri orðin 

„dálítið góð“ og það var „þægileg upplifun“ því að það er alltaf gott að geta aftur 

staðið á eigin fótum. Það gladdi hana mikið að máli dóttur hennar hefði verið lokið 

sem barnaverndarmáli því að þá fannst henni hún vera „aftur hæf sem foreldri“ og 

þurfti því ekki lengur að þiggja aðstoð barnaverndar. 

Berglind upplifði ekki markvisst endurmat á stöðunni þegar tilsjónarmennirnir 

hættu störfum. Fyrstu tveir tilsjónarmennirnir hættu vegna þess að þeir voru að fara 

í önnur störf og sá þriðji hætti vegna þess að samningurinn var útrunninn. Þegar 

samningurinn rann úr gildi hafði félagsráðgjafi samband við Berglindi og bauð henni 

að halda áfram með tilsjón en hún afþakkaði, hún vildi ekki þiggja aðstoð sem hún 

gat ekki nýtt sér. Ástæða þess að hún gat ekki nýtt sér tilsjónina var sú að „við 

vorum ekki að ná saman“ og tilsjónarmaðurinn mætti ekki þörfum hennar, „draga 

mig út á kaffihús, gera mig virkari. Það er bara ekki að virka fyrir svona þrjóskupúka 

eins og mig“. Þegar tilsjónarmaður hætti hafði Berglind enn þörf fyrir tilsjón en þeir 

þættir voru ekki skoðaðir í samráði við móðurina heldur féll bara tilsjón niður. Því 

má segja að ekki hafi náðst árangur hjá Berglindi þegar tilsjón hætti því að hún hafði 

enn þörf fyrir persónulegan stuðning.  

4.4 Mat á stuðningsúrræðinu tilsjón 

Hér verður rætt um kosti og galla tilsjónar að mati félagsráðgjafanna og mæðranna 

sem tóku þátt í rannsókninni. Að lokum verður fjallað um þá framtíðarsýn sem 

tengist úrræðinu tilsjón. 
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4.4.1 Kostir við stuðningsúrræðið tilsjón 

Félagsráðgjafanir í rannsókninni voru sammála um að helsti kosturinn við tilsjón 

væri sá að þjónustan færi fram á heimili þeirrar fjölskyldu sem í hlut ætti. Þeir litu 

svo á að tilsjónarmennirnir hefðu möguleika á að tengjast þeim nánari böndum þar 

sem þjónustan væri á þeirra heimili. Þannig væri hægt að veita einstaklingsmiðaða 

þjónustu með því að laga aðstoðina að hverjum og einum. Auk þess væri mikilvægt 

að geta boðið foreldrum upp á slíka þjónustu þegar þeir þyrftu á henni að halda. 

Einn félagsráðgjafi greindi svo frá: 

... Einn af þáttunum er að þú færð þjónustuna beint inn á heimilið, 

það er fólk sem kemur þarna inn og kynnist viðkomandi og getur 

sett sig í spor viðkomanda og þar af leiðandi verið með í því að 

byggja upp einhver plön sem kannski virkar betur heldur en fyrir 

félagsráðgjafana sem eru svolítið alltaf fyrir utan þó við séum hálf 

inni. Ef við erum með gott tilsjónarfólk þá er ekki spurning að þetta 

fólk er að gera góða hluti. 

 

Félagsráðgjafarnir litu svo á að með tilsjón fengju þeir yfirleitt upplýsingar sem gætu 

varpað nýju ljósi á aðstæður. Auk þess fá þeir upplýsingar sem staðfesta ýmsa þætti 

sem félagsráðgjafar hafa haft áhyggjur af eins og þann hvort móðir myndar tengsl 

við barn sitt eða ekki. Þessar upplýsingar geta verið mikilvægar til að mæta betur 

þörfum fjölskyldna og til að átta sig á þeim vanda sem fjölskyldurnar eiga við að 

glíma. Félagsráðgjafi segir: 

... mér finnst oft vanta þess sýn, hvað gerist inni á heimilinu ... þó 

að þetta séu ekki njósnarar þá er rosalega margt sem 

tilsjónarfólkið sér sem okkur kannski grunaði en höfðum ekkert til 

að benda á. 

 

Félagsráðgjafarnir í rannsókninni höfðu trú á tilsjón en til að ná betri árangri hjá 

fjölskyldunum en það gerir í dag þarf úrræðið að vera skipulegra og endurskoðun á 

árangri þarf að vera reglulegri.  

Mæðrunum fannst þær hafa stuðning af úrræðinu, þær fengu leiðbeiningar 

hvað varðaði heimilishald og uppeldi og aðstoð við heimanám barnanna. Berglind 

upplifði bæði jákvæðan og neikvæðan stuðning af úrræðinu. Fyrstu tveir 

tilsjónarmennirnir veittu henni og börnum hennar góðan stuðning en þriðji 



87 

tilsjónarmaðurinn átti erfitt með að koma á móts við þarfir hennar og það varð til 

þess að hún óskaði ekki eftir frekari stuðningi. Tilsjónarmennirnir voru persónulegur 

stuðningur við mæðurnar. Tilsjónarmaður aðstoðaði Berglindi við að nálgast 

lífeyrisréttindi sín en tilsjónarmaðurinn hjá Jónu fór með henni út að ganga og 

kenndi henni ýmislegt varðandi prjónaskap. Mæðurnar upplifðu jákvæð tengsl við 

tilsjónarmennina, önnur segir um tilsjónarmann sinn að hún sé „sérlega yndisleg“ og 

„... hún talaði ekki bara um það við mig um að ég þyrfti að gera þetta og ... hitt, hún 

gekk í hlutina og hlutirnir gerðust“. Hin lýsti tilsjónarmanni sínum með þeim orðum 

að þær hefðu orðið „góðar vinkonur ... og gátum talað um allt mögulegt og hún gat 

leiðbeint mér áfram“. 

4.4.2 Gallar við stuðningsúrræðið tilsjón 

Að mati félagsráðgjafanna eru gallarnir við tilsjón fyrst og fremst lítið aðhald og 

verkstjórn, það er ekki nógu skipulagt, enginn sýnilegur yfirmaður er yfir úrræðinu 

og skýr verkferli skortir. Tilsjónarmennirnir hafa ekki viðeigandi menntun og þjálfun 

til að sinna starfinu og skortur er á handleiðslu. Árangur af úrræðinu er ekki 

ásættanlegur né virkt endurmat. Einn félagsráðgjafi greindi svo frá: 

... kannski er vinna tilsjónaraðilans ekki nógu markviss og þá finnst 

fólki að þær [séu] bara komnar til að spjalla eða tala um sama 

hlutinn aftur og aftur ... fólk verður leitt á þessu og þá verður ekki 

nógu mikil þróun í því og kannski deyr þetta út eða tilsjónaraðilinn 

er stopp og veit ekki hvað hann á að gera og sjálfur ekki nógu 

fróður um vandamálið ... 

 

Tilsjónarsamningarnir þurfa að vera sýnilegri auk þess sem skortur er á reglulegum 

samráðsfundum til að fara yfir stöðuna. Að mati félagsráðgjafanna eiga þeir aðilar 

sem koma að málinu að vera á samráðsfundum eins og foreldrar, félagsráðgjafi og 

tilsjónarmaður. Einn félagsráðgjafi hafði orð á því að honum fyndist 

tilsjónarmennirnir ekki eiga nógu mikið frumkvæði að því að leggja mat á hvort 

tilsjón virkaði eða ekki og óska eftir fundi til að endurmeta stöðuna. Annar taldi það 

ókost þegar foreldrarnir væru farnir að treysta of mikið á tilsjónaraðilann og orðnir 

háðir honum í sumum tilfellum, þ.e. þegar foreldrar væru farnir að líta á 

tilsjónaraðilann sem vin sinn eða vinkonu. 
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Þegar mæðurnar voru spurðar að því hvað þeim fyndist vera ábótavant við 

tilsjón sagði Jóna að auka þyrfti samstarf milli þeirra og félagsráðgjafans. Auk þess 

þyrfti félagsráðgjafinn að vera virkari hvað varðaði allt utanumhald. Einnig taldi hún 

mikilvægt að koma á reglulegum fundum með félagsráðgjafanum og 

tilsjónarmanninum til að endurmeta stöðuna. Berglind lagði aftur á móti áherslu á 

mikilvægi þess að tilsjónarstarfsmennirnir hefðu þekkingu á veikindum þeirra sem 

þeir eru að vinna með og þekkingu á ýmsum réttindamálum eins og málefnum 

geðfatlaðra. Auk þess taldi hún mikilvægt að tilsjónarmennirnir væru ákveðið og 

gott fólk. Að þeir sýndu frumkvæði og væru duglegir að spyrja spurninga.  

... það þarf bara svona ákveðið fólk í þetta starf, sem er gott en 

ákveðið og spyr endalaust ... hvort fólk sé meðvitað um rétt sinn ... 

hafi vitneskju og þekkingu eins og er varðar réttindi öryrkja ... hafi 

þekkingu á þeirri aðstoð sem er í boði og hafi líka svolitla frekju 

eins og, á ég að hjálpa þér með þetta, viltu að ég geri þetta fyrir 

þig ...? 

 

4.4.3 Framtíðarsýn á stuðningsúrræðið tilsjón 

Framtíðarsýn félagsráðgjafanna á tilsjón byggðist að miklu leyti á því að vinna með 

þá galla sem þeir sáu í úrræðinu. Þeir höfðu trú á því þrátt fyrir gallana og lögðu 

áherslu á að hafa stuðningsúrræðið skipulegra og verkferla skýrari. Félagsráðgjafi 

segir: 

... það er fundur í byrjun, þetta eru markmiðin, eftir tvær vikur 

ætlum við að hittast aftur eða eftir mánuð fara öll saman í gegnum 

hvernig hefur gengið og hvernig þér hefur liðið með þetta ... fólk 

verður miklu meðvitara um það hver markmiðin eru og hvað er 

verið að vinna með... 

 

Félagsráðgjafarnir voru á einu máli um það að ráða þyrfti fólk með mismunandi 

fagmenntun, auk þess væri mikilvægt að þeir ættu möguleika á endurmenntun og 

fengju þjálfun til að takast á við starfið. Jafnframt taldi einn félagsráðgjafi mikilvægt 

að hækka laun tilsjónarmanna svo hægt væri að ráða fólk með fagmenntun til 

starfa. Þannig væri hægt að gera frekari kröfur til þeirra. 

... það væri betra að hafa tilsjónarfólk sem væri hreinlega menntað 

í því að vinna þessa vinnu ... Mér þætti rosalega flott að hafa 
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félagsráðgjafa í þessari vinnu ... í staðinn fyrir að borga minni laun 

fyrir tilsjónarfólk sem er kannski með ágætis menntun og gott og 

lífsreynt fólk og það þjálfast inn í þetta starf, þá finnst mér það 

vanta oft upp á þetta skipulag og þú býrð það ekki til hjá fólki ... þú 

þarft að taka þessu eins og hvert annað verkefni og þú þarft að 

setja þetta upp og vinna eftir því og meta það ... þetta eru hlutir 

sem félagsráðgjafar eru búnir að læra og auðvitað vildi ég frekar 

sjá fólk með félagsráðgjafamenntun eða svipaða menntun sem 

væri að vinna þessa vinnu. 

 

Félagsráðgjafar hjá barnaverndarnefnd B sáu fyrir sér að tilsjónarúrræðið væri 

jafnvel í öðru húsnæði og væri einhvers konar miðstöð með sinn yfirmann og að 

tilsjónarmennirnir hefðu beinan aðgang að slíkum yfirmanni. Einnig sá einn 

félagsráðgjafi fyrir sér að sveitarfélögin í nágrenni Reykjavíkur gætu sameinast um 

úrræðið.  

Ég mundi vilja sjá miðstöð ... að þar væri fólk alveg markvisst 

þjálfað upp og svo væru bara lítil útibú í sveitarfélögunum. ... Þetta 

fólk gæti verið í svona samtökum hálfpartinn og verið með 

starfsdaga. Það væri svo miklu flottari vinna, mér finnst fólki vera 

mismunað eftir búsetu alveg hreinlega, það er svona grunnurinn. 

 

Félagsráðgjafi taldi mikilvægt að þar sem tilsjónarúrræðið væri staðfest í 

barnaverndarlögum hefðu allir í landinu sömu sýn á það. Þannig vildi hann meina að 

úrræðið yrði fullgilt.  

... að það væri einhvers konar sameiginleg sýn og einhver rammi 

utan um, svona á þetta að vera, þetta þarf að vera svo að þetta 

teljist fullgilt úrræði. Því mér sýnist þetta vera bara misjafnt milli 

sveitarfélaga hvernig þetta er og það er kannski það sem mætti 

bæta ... ef allir færu eftir því sama, þá væri það kannski 

markvissara. 
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5 Umræða 

Á Íslandi má segja að eiginlegt barnaverndarstarf hafi byrjað með fyrstu 

barnaverndarlögunum árið 1932 en þá voru fyrst skipaðar barnaverndarnefndir. 

Barnaverndarlögin hafa ávallt lagt áherslu á að barnaverndaryfirvöld hafi eftirlit 

með uppeldi barna og veiti fjölskyldum stuðning til að bæta uppeldisskilyrði 

barnsins. Með barnaverndarlögunum 1947 var fjallað um að hægt væri að skipa 

heimilinu eftirlitsmann. Þar má sjá fyrsta vísi að tilsjón inn á heimilið en samkvæmt 

þeim lögum var gert ráð fyrir að tilsjónarmaðurinn væri eftirlitsaðili en ekki 

stuðningsaðili. Með barnaverndarlögunum 1992 var fyrst gert ráð fyrir stuðningi við 

fjölskyldu barnsins með því að veita henni tilsjónarmann. Með þeim lögum var lögð 

áhersla á réttarstöðu barns en sama ár skrifaði Ísland undir Barnasáttmálann og 

tóku lögin mið af þeim samningi. Árið 2002 voru barnaverndarlögin endurskoðuð 

þar sem lögð var meðal annars áhersla á frekari réttindi barns og þátttöku þeirra að 

eigin barnverndarmáli ásamt rétti þeirra til að búa við vernd og umönnun. Með nýju 

barnaverndarlögunum var tilsjón sem fyrr skilgreind sem eitt af þeim úrræðum sem 

sveitarfélögum bæri að veita.  

Uppeldishlutverkið er eitt vandasamasta hlutverk sem við stöndum frammi fyrir 

á lífsleiðinni og það er almenn skoðun manna að foreldrar vilji standa sig vel í 

foreldrahlutverkinu. Ýmsir nýir straumar hafa birst í uppeldismálum alla tíð og því 

hafa ríkjandi uppeldisaðferðir verið mismunandi gegnum aldir eftir því hvaða 

straumar hafa verið ríkjandi á hverri tíð. Að mati Evrópuráðsins (2006a) felur 

foreldrahæfni það meðal annars í sér að foreldrar eigi að veita börnum sínum 

nærandi stuðning með því að mæta þörfum þess af ást og öryggi, veita barninu 

leiðsögn og stöðuleika, bera virðingu fyrir þörfum þess auk þess að efla sjálfsvitund 

barnsins með því að auka sjálfstraust þess og efla hæfni þeirra til að hafa stjórn á 

eigin tilfinningum. Staða foreldra er mismunandi og fyrir vikið er geta þeirra 

misjafnlega góð til að sinna uppeldishlutverkinu. Foreldrar sem njóta þjónustu 

barnaverndar standa oft á jaðri samfélagsins svo að félagsleg staða þeirra er veik og 

persónulegur styrkur takmarkaður. Það einkennir þessa foreldra meðal annars að  

þeir glíma við margþættan vanda, félagslega einangrun, slæma félags- og 

fjárhagslega stöðu, lítið sjálfstraust, erfið samskipti við börn sín, og þeir eiga erfitt 
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með að skipuleggja líf sitt eða hafa stjórn á tilfinningum sínum (Cleaver, Unell og 

Aldgate, 1999; Freydís J. Freysteinsdóttir, 2005).  

Opinber stefnumótun í málefnum barnafjölskyldna og barnaverndarmálum 

hefur áhrif á það hvernig málefnum barnaverndar er sinnt í landinu ásamt þeim 

lögum og reglugerðum sem til eru varðandi málefni barnafjölskyldna og 

barnaverndar. Íslendingar búa í velferðarsamfélagi þar sem lögð er áhersla á að 

styðja við bakið á barnafjölskyldum, meðal annars með því að veita tekjulægri 

fjölskyldum barnabætur. Tilgangurinn er að koma í veg fyrir fátækt í landinu sem er 

mikill áhrifavaldur hvað varðar ýmis félagsleg vandamál eins og afbrot og 

vímuefnaneyslu. Í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á að foreldrum 

standi til boða gjaldfrjáls uppeldisnámskeið sem eru skipulögð í samstarfi við 

heilsugæslustöð eða félagsþjónustu sveitarfélaga. Það virðist þó vera nokkur gjá 

milli stefnu ríkisstjórnarinnar og framkvæmdanna þar sem úrræði sem lögð eru til í 

aðgerðaáætluninni, svo sem uppeldisnámskeið fyrir foreldra, hafa ekki komist til 

framkvæmda ef undan er skilinn styrkur sem ÓB-ráðgjöf hlaut til að halda 

námskeiðið Barnið komið heim.  

Það sjónarmið er ríkjandi í samfélagi okkar daga að foreldrar séu besta 

forvörnin og því sé mikilvægt að efla uppeldisfærni foreldra en með því móti 

tryggjum við betri líðan og umönnun barna um leið og við gætum jafnframt 

hagsmuna þeirra. Í Stefnumarkandi áætlun frá árinu 2007 um barnavernd kemur 

meðal annars fram mikilvægi þess að innleiða ný úrræði í barnaverndarmálum með 

það að markmiði að vinna með vanda barna og foreldra í nærumhverfi en þannig 

var talið að hægt væri að draga úr stofnanavistun og stytta þann tíma sem börn 

væru í fóstri (Félagsmálaráðuneytið og Barnaverndarstofa, 2007). Í raun má segja að 

þessi þróun sé rauði þráðurinn í þeirri viðleitni að gæta að hagsmunum barna og 

foreldra í vanda því að öflugt úrræði inn á heimili fjölskyldna er líklegra til að skila 

betri og varanlegri árangri en nokkur önnur aðgerð. Með því að efla færni foreldra í 

uppeldishlutverkinu kennum við þeim að skilja betur þarfir barnsins og þeir læra að 

bregðast við ef upp kemur vandi. Þetta er í anda Barnasáttmálans og meginreglna 

Evrópuráðsins (2006b). Í Barnasáttmálanum kemur fram að barn eigi rétt á að alast 

upp hjá foreldrum sínum og ríki sé skylt að veita foreldrum viðeigandi aðstoð við að 
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rækja uppeldisskyldur sínar. Einnig leggur Barnasáttmálinn áherslu á að vistun barns 

á stofnun eigi að vera síðasta úrræðið í málefnum þess (Þórhildur Líndal, 2007). 

Samkvæmt barnaverndarlögum og Barnasáttmálanum er einnig lögð áhersla á aukið 

samráð og virka þátttöku foreldra og barna að eigin barnaverndarmáli. Rannsóknir 

hér á landi og erlendis hafa aftur á móti sýnt að foreldramiðuð nálgun er oftast nær 

ríkjandi við vinnslu barnaverndarmála, þ.e. þegar tekið er tillit til sjónarmiða og 

þarfa foreldra en börnunum að mestu haldið frá þátttöku í eigin málum. Krafa 

samtímans byggist á hugmyndafræðinni um þátttökulýðræði og virkri þátttöku 

notenda sem kallar á að unnið sé í samvinnu við foreldra og börn þar sem þau fá 

tækifæri á að koma að ákvarðanatöku og gera grein fyrir sjónarmiðum sínum. 

Barnamiðuð nálgun er ein þeirra samræðuaðferða sem byggist á því að litið sé á 

barnið sem jafningja þeirra sem koma að máli, svo sem foreldra og félagsráðgjafa, 

og að með þeim sé unnið út frá vandamálinu ásamt því að finna lausnir. Með þessari 

aðferð gefst barninu frekar tækifæri til að vera þátttakandi í ferlinu og meiri líkur 

eru á að það fái að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Litið er svo á að skoðanir 

barnsins séu jafn gildar skoðunum hina fullorðnu og samskiptin innan hópsins 

byggist á jafnræði milli barna og foreldra (Fern, 2008) 

Reykjavíkurborg og Barnaverndarstofa hafa innleitt ný stuðningsúrræði á 

heimili með það að markmiði að efla foreldra í uppeldishlutverkinu. Að veita 

stuðning á heimili fólks í barnaverndarmálum er talin góð leið til að vinna með 

vanda fjölskyldunnar og efla foreldra í uppeldishlutverki sínu. Þegar slík vinna fer 

fram á heimili fjölskyldunnar læra fjölskyldumeðlimirnir að nota þau úrræði sem eru 

til staðar á heimilinu og öðlast þannig nýja færni. Auk þess eru foreldrar yfirleitt 

öruggari í sínu heimaumhverfi og eiga því auðveldara en ella með að tileinka sér 

nýjar aðferðir (Berry, Charlson og Dawson, 2003; Helga Jóhannesdóttir, 1997). Þau 

stuðningsúrræði sem Reykjavíkurborg og Barnaverndarstofa hafa sett á laggirnar 

eiga það sameiginlegt að veita þjónustuna á heimili foreldranna. Barnaverndarstofa 

hefur innleitt stuðningsúrræðið MST sem er meðferð fyrir unglinga með fjölþættan 

hegðunarvanda og fjölskyldur þeirra. Markmið MST-meðferðar er að unglingurinn  

búi á heimili sínu, stundi skóla eða vinnu, neyti ekki vímuefna, stundi hvorki afbrot 

né beiti ofbeldi eða hótunum. Reykjavíkurborg hefur aftur á móti sett á laggirnar 
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stuðningsúrræðið Stuðningur heim og Laugarásvegur: Greining og uppeldisráðgjöf. 

Þessi tvö úrræði eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á að leiðbeina foreldrum 

varðandi uppeldishlutverkið. Stuðningsúrræðið Laugarásvegur: Greining og 

uppeldisráðgjöf felst sérstaklega í því að greina vandann. Bæði þessi úrræði vinna 

einkum með foreldrum yngri barna en MST-meðferðin fæst við unglinga (Auður Ósk 

Guðmundsdóttir, Helena Unnarsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2009; 

Barnaverndarstofa, e.d./b; Cynthia L. Jeans og Sveindís A. Jóhannsdóttir, 2003). 

Hjá sveitarfélögum hér á landi hefur lítil þróun átt sér stað í þá veru að veita 

stuðning inn á heimili með það að markmiði að efla færni foreldra í 

uppeldishlutverkinu. Sveitarfélögin hafa því yfirleitt verið að beita tilsjón og hefur 

úrræðið verið að mestu óbreytt frá því það var bundið í lög árið 1992. Markmiðið 

með tilsjón er að efla forsjár- og uppeldisskyldur foreldra og fer stuðningurinn fram 

á heimili fjölskyldnanna.  

Í rannsókninni kemur fram að árið 2009 notaði barnaverndarnefnd A tilsjón í 

6,1% mála en sama ár bárust tilkynningar vegna vanrækslu í 41% tilvika. 

Barnaverndarnefnd B notaði tilsjón í 5,3% mála á árinu 2009 og tilkynningar vegna 

vanrækslu sem bárust sama ár voru 16,5% tilvika. Á þessu má sjá að 

barnaverndarstarfsmenn hjá ofangreindum nefndum beita ekki oft tilsjón við 

vinnslu mála. Hve sjaldan úrræðið er notað kemur á óvart þar sem það er helsta 

úrræðið til að efla uppeldisfærni foreldra á heimili og í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að tilsjón er beitt til að vinna með mismunandi vanda 

hjá fjölskyldum. Þá voru viðhorf félagsráðgjafanna í rannsókninni jákvæð í garð 

úrræðisins. 

Fjölskyldurnar sem notuðu tilsjón á árinu 2009 hjá barnaverndarnefnd A og B 

voru samtals 37 og börnin í þessum fjölskyldum voru alls 60. Bakgrunnur 

fjölskyldunnar var á þá leið að algengast var að börnin byggju hjá einstæðum 

mæðrum eða í 68% tilvika. Forsjá barnanna lá aftur á móti í 46% tilvika hjá móður 

en sameiginleg forsjá var hjá 43% fjölskyldna. Á þessu má sjá að í þessum málum 

voru meiri líkur á því að barn byggi hjá móður sinni en föður þegar um sameiginlega 

forsjá var að ræða. Helsta tekjulind mæðranna var 35% launuð atvinna og það sama 

hjá þeim mæðrum sem voru á örorkubótum en hjá feðrum var það launuð atvinna. Í 
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22% tilvika lágu ekki fyrir upplýsingar um helstu tekjulind feðranna. Algengast var að 

fjölskyldurnar byggju í leiguhúsnæði eða í 70,3% tilfella. 54% mæðranna voru með 

grunnskólapróf en hjá feðrunum var algengast að þeir væru annaðhvort með 

grunnskólapróf eða iðnmenntun. Í 46% tilvika hjá feðrunum bárust ekki upplýsingar 

um menntun þeirra. Aldur foreldranna hjá þeim 37 fjölskyldum sem kannaðar voru 

var breytilegur en áberandi var hve oft skorti upplýsingar um aldur feðranna eða í 

39% tilvika. Þetta beinir sjónum að sýnileika feðranna í barnaverndarvinnu þar sem 

algengara var að bakgrunnsupplýsingar um þá væru ekki til staðar og í því samhengi 

má velta fyrir sér í hve miklum mæli þeir koma að vinnslu barnaverndarmála. Aldur 

barnanna í þeim fjölskyldum sem kannaðar voru dreifðust frekar jafnt hjá börnunum 

á aldrinum 0–14 ára en tilsjón var sjaldnar notuð hjá börnum sem voru 15 ára og 

eldri. Á árinu 2009 nutu 4.147 börn þjónustu barnaverndar á Íslandi og af þeim 

bjuggu 36,7% hjá báðum foreldrum sínum en 41,3% aðeins hjá mæðrum sínum 

(Barnaverndarstofa, 2011). Þegar helsta tekjulind foreldra var könnuð í þeim 

barnaverndarmálum sem voru í vinnslu árið 2009 hér á landi kom í ljós að 

Barnaverndarstofa hafði aðeins upplýsingar úr 72% barnaverndarmála. Helsta 

tekjulind mæðranna var launuð atvinna, 58,6%, og þar á eftir örorkubætur, 25%. 

Helsta tekjulind feðranna var launuð atvinna, um 83% (Halla Björk Marteinsdóttir 

munnleg heimild, 29. apríl 2011). Ef þessar tölur eru bornar saman við 

upplýsingarnar um fjölskyldurnar sem notuðu tilsjón hjá barnaverndarnefnd A og B 

árið 2009 má sjá að þegar tilsjón var notuð var algengara en hjá öðrum fjölskyldum 

sem notuðu þjónustu barnaverndarnefndar árið 2009 að börnin byggju hjá 

einstæðum mæðrum sínum og að tekjulind þeirra væri örorkubætur. Fjölskyldurnar 

áttu það sameiginlegt að helsta tekjulind feðranna var launuð atvinna og að aldur 

barnanna dreifðist nokkuð jafnt. 

Hjá þeim fjölskyldum sem tóku þátt í rannsókninni kom fram að algengt var að 

notuð voru fleiri stuðningsúrræði barnaverndarnefndar en tilsjón, meðal annars 

stuðningsfjölskylda, persónulegur ráðgjafi og sálfræðiviðtöl fyrir foreldra og börn. 

Auk þess fóru börn úr sjö fjölskyldum í fóstur og stuðningsúrræðið sveitadvöl var  

notað af átta fjölskyldum. Af þessu má ráða að vandi fjölskyldna sem fengu tilsjón á 

heimilið var fjölbreyttur og viðamikill þar sem um var að ræða fleiri en eitt úrræði 
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hjá flestum fjölskyldum. Einnig þurfti að grípa til vistunar utan heimilis hjá sumum 

fjölskyldunum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að tilsjón var oftast notuð hjá 

barnaverndarnefnd A og B þegar vanræksla var til staðar, einkum þegar um var að 

ræða vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit og tilfinningalega vanrækslu. Auk þess 

var algengt að nota tilsjón vegna áhættuhegðunar barns, varðandi erfiðleika þess í 

skóla eða þegar skólasókn var ábótavant. Samkvæmt þessum niðurstöðum var 

tilsjón sjaldnast beitt vegna líkamlegrar vanrækslu, líkamlegs og kynferðislegs 

ofbeldis eða ef heilsa og líf ófædds barns var í hættu. Það kemur á óvart hve sjaldan 

tilsjón var notuð í málum þar sem ástæða afskipta var vegna líkamlegrar vanrækslu 

barns eða ef heilsa og líf ófædds barns var í hættu þegar það er borið saman við 

markmið með tilsjón. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að 

helstu markmið með tilsjón er að veita uppeldislega ráðgjöf, skipuleggja daglegt líf 

heimilisins, veita persónulegan stuðning við móður og hafa eftirlit með heimilinu. 

Þessi markmið samræmast ágætlega markmiðum tilsjónar skv. reglugerð nr. 

652/2004 og barnaverndarlögum nr. 80/2002 nema að því leyti að ekkert kemur 

fram um að tilsjón eigi að sinna eftirlitshlutverki. Því má ætla að úrræðið henti vel 

fyrrgreindum vandamálum, þ.e. til að veita leiðbeiningar um líkamlegar þarfir barns 

og að undirbúa foreldra fyrir uppeldishlutverkið. Félagsráðgjafarnir í rannsókninni 

voru sammála um það að tilsjón væri fyrst og fremst stuðningsúrræði en greindi 

hins vegar á um það hvort einnig ætti að líta á hana sem eftirlitsúrræði. Hluti þeirra 

leit svo á að tilsjón væri líka eftirlitsúrræði þar sem nýjar upplýsingar um 

fjölskylduna bærust oftast frá tilsjónarmanninum, en einn félagsráðgjafi leit hins 

vegar svo á að þessar upplýsingar væru frekari vitneskja í máli en ekki almennt 

eftirlit. Að tilsjón veiti frekari upplýsingar um fjölskylduna samræmist vel þeirri 

hugmyndafræði að veita þjónustu á heimilinu. Það að veita stuðning á heimili felst í 

því að fá frekari upplýsingar um aðstæðurnar á heimilinu, fara yfir þau úrræði sem 

þar eru til staðar, skoða tengslin og samskiptin milli foreldra og barna, fá innsýn í 

venjur og gildi á heimilinu ásamt því að vera bjóða leiðbeiningar og stuðning (Berry,  

Charlson og Dawson, 2003; Helga Jóhannesdóttir, 1997). Í Barnaverndarlögum 

kemur ekkert fram um það að tilsjón eigi að sinna eftirliti en í 12. grein laga er 
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kveðið svo á að eitt af hlutverkum barnaverndarnefnda sé að sinna eftirliti, kanna 

aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði barna. Eftirlitið sem beitt er með því að nota 

tilsjón virðist stundum vera ósýnilegt fyrir foreldrum þar sem ekki er alltaf rætt við 

foreldra um að eitt af markmiðum tilsjónar sé eftirlit. Því má velta fyrir sér hvort 

eftirlitshlutverkið samræmist skilgreiningunni á tilsjón eða hvort um sé að ræða 

annars konar þjónustu sem eigi að framkvæma eftirlitið ef talið er að barn búi við 

slæmar heimilisaðstæður. Hjá barnaverndarnefnd A í rannsókninni sinnti einn 

tilsjónarmaður aðallega eftirlitshlutverkinu og var þar um karlmann að ræða. Að 

sinna eftirliti með heimili getur verið hættulegt starf, sérstaklega þegar grunur leikur 

á að foreldrar neyti vímuefna eða að ofbeldi þrífist á heimili. Því má ætla að aðrar 

starfskröfur eins og menntun og persónulegir eiginleikar þurfa að vera til staðar hjá 

starfsmanni sem sinnir eftirliti en hjá starfsmanni sem veitir stuðning og/eða ráðgjöf 

á heimili. Af því sem hér er rakið má ætla að aðskilja þurfi eftirlitshlutverkið frá 

tilsjón þar sem um er að ræða tvö ólík störf sem kalla á mismunandi kröfur til 

starfsmanna. Einnig er mikilvægt að gera eftirlitshlutverkið sýnilegra fyrir foreldrum. 

Auk þess sem tilsjón er aðeins skilgreint sem stuðningsúrræði og því má gera ráð 

fyrir að það kalli frekar á faglegri vinnubrögð eins og samvinnu, skráningu gagna, 

endurmat og skýr markmið.  

Samkvæmt upplýsingum frá félagsráðgjöfunum í rannsókninni kemur fram að 

tilsjónarmennirnir eru annaðhvort fastráðnir eða ráðnir til stakra verkefna. Ekki var 

gerð ákveðin krafa um menntun en starfsmennirnir höfðu einhverja menntun 

og/eða víðtæka reynslu af því að vinna með fólki. Þegar tilsjónarmennirnir hófu 

störf hjá barnaverndarnefnd A og B var skortur á að þeir fengju þjálfun eða 

leiðbeiningar til að takast á við starfið að mati félagsráðgjafanna auk þess sem 

endurmenntun var sjaldan í boði. Félagsráðgjafarnir töldu mikilvægt að bæta 

þennan þátt, bæði til að hægt væri að gera meiri kröfur til tilsjónarmannanna og 

einnig til að þeir gætu beitt faglegri og markvissari vinnubrögðum. Í reglugerðinni 

eru ekki gerðar kröfur um menntun tilsjónarmanna. Í handbók barnaverndarnefndar 

á vegum Barnaverndarstofu (e.d./d) kemur fram að mikilvægt er að tilsjónarmaður  

hafi ákveðna þekkingu og reynslu af starfi með börnum og fjölskyldum. Að hann sé 

góður hlustandi og hafi hæfileika til að leiðbeina og miðla þekkingu. Einnig kemur 
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fram að stundum megi finna heppilegan tilsjónarmann í umhverfi fjölskyldunnar. Á 

þessu má sjá að ekki er gert ráð fyrir að tilsjónarstarfið sinni fjölbreyttum vanda 

fjölskyldunnar því erfitt er að sjá fyrir sér að fjölskyldumeðlimur geti tekið á slíkum 

vanda. Miðað við orðræðu samfélagsins um að veita stuðning á heimili sem miðar 

meðal annars að því að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu með því að draga úr 

stofnana- og fósturvistun barna, má velta því fyrir sér hvort markmið tilsjónar gangi 

upp ef ekki eru gerðar meiri kröfur til menntunar tilsjónarmanna. Í því samhengi má 

ætla að endurskoða þurfi menntunarþátt starfsmanna og markmiða með tilsjón ef 

úrræðið á að reynast öflugur stuðningur á heimilinu. Því gera má ráð fyrir því að 

starfið krefjist faglegra vinnubragða sem kallar á starfsmann með fagmenntun því 

ekki er hægt að ætlast til faglegra vinnubragði hjá ófaglærðu starfsfólki sem hvorki 

fær þjálfun né endurmenntun. Við endurskoðun barnaverndarlaga sl. tvo áratugi 

hefur engin breyting verið gerð á skilgreiningu eða markmiðum úrræðisins tilsjón. 

Miðað við þá stefnubreytingu sem hefur verið hér á landi í stuðningsmálum 

barnaverndar má ætla að ástæða sé til að endurskoða markmið og markhóp 

tilsjónar. Því hægt er að líta svo á að barnaverndarlögin og reglugerðin vinni ekki í 

takt við þá þróun að innleiða öflugt stuðningsúrræði inn á heimili foreldra og barna 

til að efla hæfni foreldra til að sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum. Samkvæmt 

barnaverndarlögum er það á ábyrgð sveitarfélaganna að útvega stuðningsúrræði 

eins og tilsjón en um leið er ákveðinn sveigjanleiki í lögunum fyrir sveitarfélög til að 

þróa úrræði í samræmi við þarfir sveitarfélagsins. Ábyrgð sveitarfélaganna er því 

töluverð en hættan er aftur á móti sú að ef frjálsræðið verður of mikið og ef ekki eru 

gerðar nægjanlegar kröfur um uppbyggingu þeirra úrræða sem verða að vera til 

staðar, þá verði innleiðing úrræðanna takmörkuð þar sem sveitarfélögin setja 

almennt lítið fjármagn í uppbyggingu þeirra. Þetta samræmist ágætlega skoðun eins 

félagsráðgjafans í rannsókninni en hann taldi mikilvægt að ramma tilsjónina betur 

inn svo að allir í landinu hefðu sameiginlega sýn á úrræðið ef það ætti að teljast 

fullgilt.  

Tilsjónarmönnunum er ekki boðin regluleg handleiðsla eins og þeir eiga rétt á  

skv. reglugerðinni. Alla jafna leita tilsjónarmennirnir til félagsráðgjafanna þegar þeir 

telja sig þurfa að fara yfir málin og hið sama gildir um félagsráðgjafana. 
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Tilsjónarmennirnir voru í sambandi við fleiri en einn félagsráðgjafa því að hver og 

einn félagsráðgjafi er verkstjóri í sínu barnaverndarmáli. Þess vegna hélt enginn einn 

starfsmaður utan um tilsjónarmennina. Það kom fram hjá félagsráðgjöfunum í 

rannsókninni að tilsjónarmennirnir ættu sér engan sýnilegan yfirmann og það töldu 

þeir ókost. Tilsjónarmennirnir höfðu aðgang að sálfræðingi stofnunarinnar hjá 

barnaverndarnefnd A þegar um mjög erfið mál var að ræða en hjá 

barnaverndarnefnd B var verið að skoða möguleika á að fá handleiðslu fyrir 

tilsjónarmennina hjá utanaðkomandi aðilum.  

Að mati félagsráðgjafanna sem tóku þátt í rannsókninni var vinnutími 

tilsjónarmannanna sveigjanlegur þar sem hann miðaðist yfirleitt við að mæta 

þörfum fjölskyldunnar. Tilsjónarmennirnir unnu að meðaltali 12–20 tíma á mánuði 

með hverri fjölskyldu. Miðað við þennan tímafjölda má velta fyrir sér hvort hægt sé 

við slíkar aðstæður að vinna markvisst að því að bæta aðstæður barna á heimili og 

þjálfa foreldra til að tileinka sér nýjar uppeldisaðferðir.  

Í 5. gr. reglugerðarinnar eru tilgreindir hvaða þættir þurfa að vera í samningi 

sem varðar stuðning og beitingu úrræðis eins og tilsjón skv. 24. gr barnaverndarlaga. 

Þar er gert ráð fyrir að markmiðin séu skýr, að tímabilið sé tilgreint svo og nafn 

þjónustuþega, og stuðningur við barn skal vera tilgreindur. Þá eru samráðsfundir 

nefndir, varðveisla persónuupplýsinga, skil á skýrslum, og kveðið er á um greiðslur 

fyrir verkið, þagnarskyldu og uppsagnar- og endurskoðunarákvæði. Við 

endurskoðun reglugerðarinnar er vert að hafa í huga hvort ekki ætti að aðgreina 

samningagerð vegna 24. gr. og XIV kafla. barnaverndarlaga þar sem XIV kafli fjallar 

meðal annars um vistheimili sem barnaverndarnefndir skulu hafa tiltæk. 24. gr. 

fjallar aftur á móti um úrræði með samþykki foreldra eins og tilsjónarmann, 

persónulegan ráðgjafa og stuðningsfjölskyldu. Um er að ræða ólík úrræði og því er 

spurning hvort ekki ætti að vera mismunandi form á samningunum þó að sumir 

þættir ættu að vera til staðar í báðum samningunum. Til dæmis er ekki gert ráð fyrir 

því í reglugerðinni að foreldrar og börn skrifi undir tilsjónarsamningana en að mati 

félagsráðgjafanna í rannsókninni er mikilvægt að samningarnir séu bæði sýnilegir 

foreldrum og tilsjónarmönnum. Með því að foreldrar og tilsjónarmenn fari 

sameiginlega yfir tilsjónarsamninginn eru þeir sér meðvitaðir um markmiðin sem 
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unnið er eftir. Hjá félagsráðgjöfunum kom fram að sumir höfðu áhyggjur af því að 

tilsjónarmenn og foreldrar höfðu ekki sama skilning á markmiðunum með tilsjón. 

Samkvæmt niðurstöðum hjá barnaverndarnefnd A og B kom í ljós að endurskoða 

þarf gerð tilsjónarsamninganna. Í fyrsta lagi gerir barnaverndarnefnd B ekki 

tilsjónarsamninga sem er brot á reglugerðinni. Barnaverndarnefnd A uppfyllir ekki 

allar skyldur sem þurfa að koma fram í samningnum, til dæmis komu markmiðin 

með tilsjón ekki alltaf fram og samráðsfundir voru aldrei tilgreindir. Að mati 

félagsráðgjafanna í rannsókninni var almennt gerð áætlun um meðferð máls við 

foreldra þegar tilsjón var beitt sem fól í sér markmið með tilsjóninni. En í 

niðurstöðum spurningalistanna í rannsókninni kom fram að ekki voru gerðar 

áætlanir um meðferð máls í um 19% mála þar sem tilsjón var beitt árið 2009 auk 

þess sem markmið með tilsjón komu ekki alltaf fram í tilsjónarsamningunum. Því má 

ætla að fjölskyldurnar og starfsmennirnir hefðu ekki alltaf skýra mynd af þeim 

markmiðum sem vinna átti eftir. Spyrja má hvort um markvissa vinnu sé að ræða 

þegar markmiðin eru ekki skýr og hvernig er hægt að meta árangur ef lagt er af stað 

með óljósan tilgang með úrræðinu?  

Vinnuaðferðir félagsráðgjafanna sem tóku þátt í rannsókninni voru að mörgu 

leyti í takt við foreldramiðuðu nálgunina þar sem sjónarmið foreldra var ríkjandi við 

vinnslu mála. Áhugavert er að velta fyrir sér hvort barnaverndargildran sé enn við 

lýði í barnavernd hér á landi (Guðrún Kristinsdóttur, 1991). Barnaverndargildran 

einkennist af því að þátttaka feðranna er takmörkuð, barninu er ýtt til hliðar og 

barnaverndarstarfsmenn einblína á það að vinna með móðurinni og taka tillit til 

viðhorfa hennar og þarfa. Í þeim málum sem könnuð voru í rannsókninni var 

áberandi hve oft vantaði upplýsingar um bakgrunn feðranna, til dæmis aldur þeirra, 

menntun og helstu tekjulind. Um leið kom í ljós að 16 fjölskyldur af 37 voru með 

sameiginlega forsjá, 3 fjölskyldur þar sem faðir fór með forsjána og 17 fjölskyldur 

þar sem móðirin fór ein með forsjána. Á þessu má sjá að í 51% tilfella var faðir 

annaðhvort einn með forsjá eða með sameiginlega forsjá. Þrátt fyrir þetta skorti  

mjög á upplýsingar um bakgrunn feðranna í rannsókninni og því er spurning um  

sýnileika þeirra í vinnslu barnaverndarmála þar sem tilsjón var notuð. Sjónarmiðum 

barna og samvinnu við þau var ekki gert hátt undir höfði hjá félagsráðgjöfunum sem 
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tóku þátt í rannsókninni þegar verið var að nota tilsjón. Að mati félagsráðgjafanna í 

rannsókninni var yfirleitt rætt við börnin þegar könnun máls var í gangi, en þegar 

kom að því að beita tilsjón var almennt ekki rætt við þau nema um unglinga væri að 

ræða og tilsjónin beindist sérstaklega að vanda þeirra. Þetta er ekki í samræmi við 

það sem kom fram hjá börnunum sem tóku þátt í rannsókninni en þar hafði 

félagsráðgjafi aldrei rætt við þau.  

Á síðustu 20–30 árum hefur aukin áhersla verið á réttindi og þátttöku barna í 

barnaverndarstarfi og sést það best í Barnasáttmálanum sem var samþykktur 1989 

og breytingum á barnaverndarlögunum 1992 og 2002, með síðari breytingum á 

þeim lögum. Lögð er meiri áhersla á að barnaverndarstarfsmenn vinni út frá 

barnamiðaðri nálgun sem felst í því að barnið á að fá tækifæri til að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri ásamt því að vera þátttakandi í ákvarðanatöku. 

Barnamiðuð nálgun felst einnig í því að skapa meira valdajafnvægi milli 

félagsráðgjafa og barns (Fern, 2008; Mcleod, 2007; Sinclair, 2004). Íslenskar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að börn innan barnaverndar eru í takmörkuðum mæli 

virkjuð til samstarfs (Anni G. Haugen, 2009; Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Halldór S. 

Guðmundsson, 2005; Hervör Alma Árnadóttir, 2006) en þó eru þau virkari í þátttöku 

þegar félagsráðgjafar í barnavernd leggja áherslu á barnasjónarmiðið í starfinu 

(Fern, 2008). Ofangreindar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar því þar kemur fram að þátttaka foreldra og barna var ekki mikil við gerð 

markmiða og þegar árangur af úrræðinu var metinn. Félagsráðgjafar eiga yfirleitt 

frumkvæði að því að ræða við foreldra um tilsjón og leggja til markmið með henni. 

Foreldrar fá því næst að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Foreldrar eru ekki 

alltaf sáttir við tilsjón og samþykkja stundum úrræðið af því að þeir telja sig ekki 

hafa annað val. Í þessu samhengi er mikilvægt að huga vel að trausti foreldra til 

félagsráðgjafans, hvernig samskiptin hafa verið milli foreldra og félagsráðgjafans og 

hvernig málið var unnið áður en komið var að því að kynna tilsjón fyrir foreldrum. 

Félagsráðgjafarnir sem rætt var við beita ekki barnamiðaðri nálgun þegar verið er að 

veita tilsjón inn á heimili fjölskyldna. Það var algjör undantekning ef rætt var við  

börnin um tilsjón auk þess sem þau komu hvorki að gerð markmiða með úrræðinu 

né að meta árangur af úrræðinu. Í einstöku tilfellum mundi félagsráðgjafi eftir máli 
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þar sem barn kom að vinnslu mála varðandi tilsjón en þar byggðust markmiðin á því 

að vinna með vanda barnsins. Félagsráðgjafarnir sáu fyrir sér að börnin kæmu meira 

inn í vinnsluna en litu ekki á það sem galla á úrræðinu hve aðkoma barnanna væri 

lítil. Helsta ástæða fyrir því að þeir sniðgengu börnin var sú að þau væru ung og þeir 

vildu ekki blanda þeim um of inn í vandamál foreldranna. Mikilvægt er að hafa í 

huga að tilhneiging er til þess að líta á börn sem varnarlausar verur sem ekki hafi 

hæfni til að tjá skoðanir sínar og því séu þau útilokuð frá þátttöku þótt þau hafi í 

raun fulla burði til þess (Fern, 2008). Barnamiðaða sjónarmiðið leggur áherslu á að 

þátttaka barna einskorðist ekki aðeins við vanda þess heldur sé því ætlað að fá fram 

sýn barnsins á aðstæður fjölskyldunnar, líðan hennar og þörf á stuðningi. Því er 

mikilvægt að barnið taki virkan þátt í því að meta stöðuna og koma að ákvörðunum.  

Í viðtölunum við mæðurnar kom fram að þátttaka þeirra var takmörkuð við 

gerð markmiða með tilsjón og þegar árangur var metinn. Mæðurnar upplifðu ekki 

sterk tengsl við félagsráðgjafana sem gerði það að verkum að erfiðara var fyrir þær 

að eiga frumkvæði að samskiptum. Auk þess áttu þær á ákveðnu tímabili í lífi sínu 

erfitt með að koma skoðunum sínum á framfæri vegna veikinda. Mæðurnar vildu 

eiga meiri samskipti við félagsráðgjafana og töldu mikilvægt að halda reglulega 

samráðsfundi til þess að fara yfir markmiðin. Félagsráðgjafarnir voru einnig 

sammála mikilvægi samráðsfunda.  

Hjá börnunum í rannsókninni kom fram að þau upplifðu engin samskipti við 

félagsráðgjafana, hvorki þegar verið var að ákveða markmið með tilsjón né þegar 

árangur var metinn. Eldra barnið í rannsókninni taldi mikilvægt að hafa börnin með í 

ráðum og gefa sér tíma til að útskýra stöðu mála fyrir þeim. Það taldi einnig 

mikilvægt að taka börnin með inn í umræðuna svo þau gætu verið þátttakendur að 

eigin barnaverndarmáli. Þegar börnin eru ekki aðili að gerð markmiða með tilsjón er 

hætt við að þau viti ekki hvaða þætti tilsjónarmaðurinn er að vinna með á heimilinu 

og til hvers er ætlast af fjölskyldunni. Þegar þetta gerist má ætla að ekki sé verið að 

huga nægilega vel að hagsmunum og réttindum barnanna þar sem sjónarmið þeirra 

kemur ekki fram. Íslenskar og erlendar rannsóknir sýna að börn vilja að hlustað sé á 

þau, að þeim sé sýndur áhugi, að haft sé samráð við þau og að þau eigi þátt í 

ákvörðunum um framtíð sína. Samvinna og þátttaka foreldra og barna er eitt af því 
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mikilvægasta sem þarf að hafa í huga svo að árangur náist með tilsjón. Því má ætla 

að sjónarmið foreldra og barna þurfi að koma fram áður en ákveðið er að beita 

tilsjón og það þarf að ríkja sátt meðal fjölskyldumeðlima um að fá tilsjón inn á 

heimilið. Traust þarf að vera til staðar á milli fjölskyldunnar, tilsjónarmanns og 

barnaverndarstarfsmanns og allir þurfa að vita hver markmiðin eru.  

Að mati þátttakenda í rannsókninni er helsti kosturinn við tilsjón sá að 

þjónustan fer fram á heimili fjölskyldunnar og það gerir síðan að verkum að 

foreldrar eiga auðveldara með að tileinka sér nýja færni því þeir upplifa sig frekar 

öruggari í sínu eigin umhverfi. Með tilsjón er auk þess hægt að veita 

einstaklingsmiðaða þjónustu. Félagsráðgjafarnir í rannsókninni litu á það sem kost 

með úrræðinu að hægt væri að fá upplýsingar sem geta varpað nýrri sýn á aðstæður 

fjölskyldna þar sem tilsjónarmaður vinnur á heimilinu. Þessar upplýsingar geta leitt 

til þess að endurmeta þurfi markmiðin og stuðninginn. Félagsráðgjafarnir höfðu trú 

á úrræðinu og töldu mikilvægt að tilsjón stæði til boða við vinnslu 

barnaverndarmála. Að mati félagsráðgjafanna voru gallarnir á úrræðinu fyrst og 

fremst litil verkstjórn, lélegt skipulag, skortur á nógu skýrum verkferlum og hvergi 

var að finna sýnilegan yfirmann úrræðisins. Tilsjónarmennirnir höfðu ekki næga 

menntun og þjálfun til að sinna starfinu auk þess sem bæta mátti aðgengi að 

handleiðslu fyrir þá. Yfirleitt voru það félagsráðgjafarnir sem sinntu handleiðslu og 

þar sem þeir töldu að bæta mætti aðgengi að handleiðslu má velta fyrir sér hvort 

þeir sáu fyrir sér einhverja aðra en þá að veita handleiðslu þó að þeir væru á sama 

tíma verkstjórarnir í málunum. Árangur af úrræðinu var ekki nógu góður og 

endurmat á árangri skorti. Skortur var á reglulegum samráðsfundum en að mati 

félagsráðgjafanna eiga félagsráðgjafi, foreldrar og tilsjónarmaður að sitja á slíkum 

fundum. Ekki var gert ráð fyrir að börn sætu á þessum fundum nema þegar tilsjónin 

beindist sérstaklega að þeim. Mæðurnar í rannsókninni töluðu um mikilvægi þess að 

halda samráðsfundi, að félagsráðgjafi héldi betur utan um málið og veltu fyrir sér 

mikilvægi þess að tilsjónarmennirnir hefðu þekkingu á veikindum og erfiðleikum 

fjölskyldunnar ásamt hinum ýmsu réttindamálum.  

Framtíðarsýn félagsráðgjafanna á tilsjón byggðist fyrst og fremst á því að vinna 

með þá galla sem þeir sáu á úrræðinu. Þeir lögðu áherslu á að uppbygging 



103 

úrræðisins væri skipulegri og verkferli skýrari. Auk þess þyrfti að auka menntun 

tilsjónarmanna og félagsráðgjafarnir veltu því fyrir sér hvort tilsjónarmennirnir ættu 

að hafa fagmenntun eins og félagsráðgjafamenntun. Með aukinni menntun töldu 

félagsráðgjafarnir að hægt væri að gera meiri kröfur til tilsjónarmannanna varðandi 

frumkvæði þeirra í vinnu og fagleg vinnubrögð. Félagsráðgjafi hjá 

barnaverndarnefnd B sá fyrir sér að stofnuð yrði einhvers konar miðstöð þar sem 

tilsjón væri með sérstakan yfirmann á svipaðan hátt og Stuðningur heim. Einnig að 

tilsjónarmennirnir hefðu beinan aðgang að yfirmanni og að sveitarfélögin í nágrenni 

við Reykjavík gætu sameinast um úrræðið. Hér er vert að hugleiða hlutverk 

félagsráðgjafans sem er með málið og tengsl hans við miðstöðina þar sem 

félagsráðgjafinn er verkstjórinn í málinu og því mikilvægt að hann hafi til að bera 

heildarsýn. 

Með hliðsjón af niðurstöðum rannsóknarinnar má ætla að endurskoða þurfi 

tilsjón ef hún á að geta mætt kröfum samtímans um að veita fjölskyldum innan 

barnaverndar stuðning inn á heimili með það að markmiði að efla foreldra í 

uppeldishlutverkinu svo þeir geti sinnt því á fullnægjandi hátt. Hugmyndafræðin að 

baki úrræðinu tilsjón er góð, þ.e. að veita þjónustu á heimilinu, en til þess að 

úrræðið geti skilað viðunandi árangri má ætla að uppbygging úrræðisins þurfi að 

vera skýr og vel skipulögð. Auk þess er rétt að gera ráð fyrir því að tilsjónarmennirnir 

hafi til að bera viðeigandi menntun og stuðning til að geta mætt þörfum 

fjölskyldunnar. Ólíklegt er að eitt úrræði geti sinnt öllum þeim fjölbreytta vanda sem 

fjölskyldur innan barnaverndar glíma við því að enginn einn starfsmaður getur verið 

sérfræðingur í öllu. Auk þess er hætta á ef markhópur úrræðisins er ekki vel 

skilgreindur þá verði það nokkurs konar ruslakista sem tekur á móti öllum 

fjölskyldum með mismunandi vanda. Með því að ákveða markhóp úrræðisins er 

einnig kallað eftir frekari greiningu og könnun áður en úrræðinu er beitt. Slíkt verður 

að telja mikinn kost því að þannig nást frekari tengsl milli fjölskyldunnar og 

félagsráðgjafans. 

Að öllu ofan sögðu má velta því fyrir sér hvort ekki sé kominn tími til að þróa 

öflugt tilsjónarkerfi þar sem úrræðið er vel skilgreint bæði hvað varðar markhóp 

þess og uppbyggingu jafnframt því sem stuðningsúrræðið tilsjón er skýrt aðgreint 
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frá eftirlitsúrræðinu. Horfast þarf í augu við það að starfsmenn tilsjónar þurfa að 

vera sérmenntaðir til að geta sinnt starfi sínu og þeir þurfa á reglulegri handleiðslu 

að halda. Mikilvægt er að félagsráðgjafarnir séu verkstjórar í málinu og haldi utan 

um ýmsa þætti eins og þá að gera tilsjónarsamninga og áætlun um meðferð máls og 

standa fyrir samráðsfundum. Tryggja þarf að persónuupplýsingar séu varðveittar á 

viðeigandi stað og kröfur um skýrslugerð séu uppfylltar. Félagsráðgjafi þarf að huga 

vel að réttindum foreldra og barna varðandi ákvarðanatöku að úrræðinu, virka 

þátttöku við gerð markmiða og við mat á árangri. 

Það er von mín að með stefnu ríkisins í málefnum barnafjölskyldna og 

barnaverndarmálum leggi sveitarfélögin metnað sinn í að innleiða öflugara 

tilsjónarkerfi sem mæti betur þörfum fjölskyldunnar en nú er raunin. Með því að 

bæta tilsjónarstarfið verður það vel til þess fallið að vinna með færni foreldra í 

uppeldishlutverkinu því að vinnan fer fram á heimili fjölskyldunnar og vinnutíminn 

er sveigjanlegur. Það er trú mín að með því að veita góðan stuðning á heimili munu 

aðstæður og líðan barna batna til muna og það mun síðan draga úr vistun utan 

heimilis. Við megum ekki gleyma að foreldrar eru besta forvörnin og því þurfum við 

að efla færni þeirra til að takast á við eitt erfiðasta en skemmtilegasta hlutverk 

lífsins – foreldrahlutverkið. 



105 

6 Lokaorð 

Félagsráðgjafar í barnavernd vinna mjög göfugt og mikilvægt starf sem krefst mikilla 

sérhæfingar og faglegra vinnubragða. Til þess að starfa í samræmi við kröfur 

samfélagsins má gera ráð fyrir að þeir þurfi að þekkja vel þá strauma og þær stefnur 

sem ríkjandi eru á hverjum tíma varðandi stuðning við barnafjölskyldur svo og lög og 

reglugerðir sem tilheyra starfinu. Á þann hátt getur félagsráðgjafinn skilað 

fagmannlegri vinnu en ella miðað við þær kröfur sem gerðar eru til starfsins og gætt 

betur að hagsmunum barna og fjölskyldna þeirra. Með aukinni þekkingu eru meiri 

líkur á að félagsráðgjafinn geti haft áhrif á innleiðingu nýrra stuðningsúrræða í sínu 

sveitarfélagi sem samræmist stefnu ríkis og sveitarfélags. Sveitarfélögin þurfa að 

vera virkari í að þróa fjölbreytt stuðningsúrræði á heimili fjölskyldunnar sem hefur 

það að leiðarljósi að efla uppeldisfærni foreldra en  það virðist vera ráðandi úrræði í 

dag. Ýmsar rannsóknir benda til þess að það skili betri árangri en að vista börn á 

stofnun eða á fósturheimili. Í allri barnaverndarvinnu er mikilvægt að vinna í 

samvinnu við foreldra og börn því það er oft forsenda þess að breytingar náist hvað 

varðar umönnun og aðbúnað barna. Í rannsókninni kom skýrt fram hjá barni að 

mikilvægt sé að leyfa börnum að vera þátttakandi að eigin barnaverndarmáli og 

útskýra vel stöðu málsins fyrir þeim. Því má ætla að félagsráðgjafar þurfa að temja 

sér þá vinnureglu að beita barnamiðaðri nálgun svo að sjónarmið barnanna og 

hagsmunir þeirra komi fram. Sýn þeirra á fjölskylduna er oft og tíðum önnur en sýn 

foreldranna, og það er mikilvægt fyrir félagsráðgjafa í barnavernd að hafa í huga 

þegar verið er að vinna að hagsmunum barna.  

Rannsóknir innan barnaverndar hafa ekki verið margar hér á landi til þessa en 

þeim fjölgar jafnt og þétt og þekkingu á ýmsum þáttum sem tengjast 

barnaverndarstarfi fleygir fram. Rannsóknir á stuðningsúrræðum í barnavernd hafa 

verið frekar fáar, en snúast þó einkum um vistun utan heimilis, og því er þörf á að 

auka rannsóknir á þeim úrræðum sem barnaverndarnefndir hafa upp á að bjóða í 

sveitarfélögum. Auk þess er þörf á að fylgja rannsókn minni eftir með því að gera 

rannsókn á reynslu tilsjónarmanna af starfi sínu til þess að hægt sé að meta gæði 

úrræðisins frá öllum hliðum.  
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Fylgiskjal 1 
 
 

Spurningarlisti fyrir fjölskyldur sem notaði 
stuðningsúrræðið tilsjón á árinu 2009. 

 Rannsókn á stuðningsúrræðinu tilsjón í barnaverndarmálum. 
Anni G. Haugen, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

María Gunnarsdóttir, MA-nemi 

 
 
 

1. Hjá hverjum bjuggu börnin? 

o Hjá báðum foreldrum   

o Hjá móður   

o Hjá móður og stjúpforeldri  

o Hjá föður  

o Hjá föður og stjúpforeldri  

o Til skiptist hjá föður og móður 

o Annars staðar, hvar? 
 

2. Hver var með forsjá barnanna? 

o Móðir  

o Faðir  

o Sameiginleg forsjá  

o Annar hver? 

 

3. Hver var helsta tekjulind móður? 

o Frá launaðir vinnu 

o Atvinnuleysisbætur   

o Örorkubætur   

o Námslán 

o Fjárhagsaðstoð   

o Fæðingarorlof 

o Annað, hvað? 
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4. Hver var helsta tekjulind föður? 

o Frá launaðri atvinnu  

o Atvinnuleysisbætur  

o Örorkubætur  

o Námslán 

o Fjárhagsaðstoð  

o Fæðingarorlof 

o Annað, hvað?  
 

5. Hver var búsetustaða fjölskyldunnar? 
o Eigin húsnæði  

o Leiguhúsnæði 

o Annað, hvað?  
 

6. Hver var menntun móður? 

o Grunnskólanám   

o Iðnmenntun   

o Studentspróf   

o Háskólapróf   

o Annað, hvað?  
 

7. Hver var menntun föður? 

o Grunnskólanám  

o Iðnmenntun   

o Stúdentspróf  

o Háskólapróf   

o Annað, hvað?  

 

8. Hver var aldur móður? 

o 20-24 ára 

o 25-29 ára 

o 30-34 ára 

o 35-39 ára 

o 40-44 ára 

o 45-49 ára 

o 50-54 ára 
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o 55- 59 ára 

o 60 ára og eldri  
 
9. Hver var aldur föður? 

o 20-24 ára 

o 25-29 ára 

o 30-34 ára 

o 35-39 ára 

o 40-44 ára 

o 45-49 ára 

o 50-54 ára 

o 55- 59 ára 

o 60 ára og eldri  
 
10. Hver var aldur barnanna?  
Merkja 2, 3 ef fleiri en eitt barn eru í sama aldurshópnum. 

o 0-5 ára 

o 6-10 ára 

o 11-14 ára 

o 15-17 ára 

o 18-20 ára 
 

11. Hve lengi hafði fjölskyldan verið barnaverndarmál? 

o 0-6 mánuði 

o 7-12 mánuði 

o 1-3 ár 

o 4-6 ár 

o 7-9 ár 

o 10-12 ár 

o 13-15 ár  

o 16-18 ár 

o 19-20 ár 
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12. Hvaða stuðningsúrræði hafði fjölskyldan fengið? 

o Stuðningsfjölskylda 

o Persónulegur ráðgjafi 

o Tilsjón 

o Sálfræðiviðtöl fyrir foreldra 

o Sálfræðiviðtöl fyrir barn/börn 

o Fósturvistun 

o Heimilishjálp 

o Barnahús 

o Stuðlar 

o Langtímameðferð 

o MST 

o Sveitadvöl fyrir barn/börn 

o Annað hvað?  

 

13. Hver var ástæða afskipta barnaverndarnefnar?  
Má merkja við fleiri en eitt atriði. 

o Líkamleg vanræksla 

o Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

o Þar af foreldrar í áfengis og/eða fíkniefnaneyslu 

o Vanræksla varðandi nám 

o Tilfinningaleg vanræksla 

o Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 

o Þar af heimilisofbeldi 

o Líkamlegt ofbeldi 

o Kynferðislegt ofbeldi 

o Neysla barna á vímuefnum 

o Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu 

o Afbrot barns 

o Barn beitir ofbeldi 

o Erfiðleikar barns í skóla/skólasókn áfátt 

o Heilsa eða líf ófædds barns í hættu 

o Annað, hvað? 

 

 

14. Hver voru helstu markmiðin með tilsjón?  
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Má merkja við fleiri en eitt atriði. 

o Uppeldisleg ráðgjöf 

o Skipuleggja daglegt líf heimilisins 

o Aðstoð við heimilisstörfin 

o Aðstoð við heimanám barnanna 

o Persónulegur stuðningur við móður 

o Persónulegur stuðningur við föður 

o Aðstoð með samskipti við aðrar þjónustustofnanir sem tengjast 

börnunum 

o Aðstoð með samskipti við aðrar þjónustustofnanir sem tengjast 

foreldrunum 

o Aðstoð við að koma reglu á fjármálunum 

o Eftirlit með heimilinu 

o Annað, hvað? 

 

15. Var til áætlun um meðferð máls í málinu? 

o Já 

o Nei 

 

16. Var mál fjölskyldunnar lokað á árinu 2009. 

o Já 

o Nei 
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Fylgiskjal 2 
 
 
Rannsókn á stuðningsúrræðinu tilsjón í barnaverndarmálum. 

Kynningarblað fyrir foreldra 
 

 
Kæri viðtakandi 
 
Fyrirhugað er að hefja ofangreinda rannsókn á vegum Háskóla Íslands við 
Félagsráðgjafardeild. Rannsóknin er liður í MA ritgerð Maríu Gunnarsdóttur. 

 
 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar: 
Nafn: Anni G. Haugen 
Starfsheiti: Félagsráðgjafi og lektor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 
Aðsetur: Oddi v/Sæmundargötu 
Sími: 525-4197 eða 893-1409 
Tölvufang: annihaug@hi.is  
 
Aðrir rannsakendur: 
Nafn: María Gunnarsdóttir 
Starfsheiti: Félagsráðgjafi og MA-nemi við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 
Starfsreynsla: Útskrifaðist sem félagsráðgjafi í desember 1997 og hefur unnið við barnavernd 
í rúm 12 ár.  
Tölvufang: mariag@simnet.is 
 
 
Barnaverndarnefndir hafa fjölbreytt stuðningsúrræði fyrir börn og fjölskyldur þeirra 
samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Markmið með úrræðunum er að styrkja 
foreldra í forsjár- og uppeldisskyldum og að beita úrræðum til verndar einstökum börnum 
þegar það á við. Eitt af þeim stuðningsúrræðum sem beitt er í barnaverndarmálum er tilsjón 
þar sem markmið er meðal annars að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu á heimilinu. 
Markmið með rannsókninni er að skoða hvenær beitt er stuðningsúrræðinu tilsjón í 
barnaverndarmálum og hvernig úrræðið nýtist fjölskyldunum. Auk þess að skoða 
uppbyggingu stuðningsúrræðisins tilsjón með það fyrir augum hvort þörf sé á að þróa 
úrræðið enn betur.  
 
Búið er að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar ásamt því að fá leyfi hjá 
Vísindasiðanefnd.  
 
Tvær barnaverndarnefndir hér á landi munu taka þátt í rannsókninni. Rætt verður við fjóra 
félagsráðgjafa sem starfa hjá ofangreindum barnaverndarnefndum og hafa reynsluna af því 
að notað stuðningsúrræðið tilsjón í barnaverndarmálum. Einnig verður óskað eftir 
upplýsingum er varðar bakgrunn þeirra fjölskyldna sem hafa notið stuðningsúrræðið tilsjón á 
árinu 2009 ásamt því að fá að skoða 25% af þeim tilsjónarsamningum sem gerðir voru þetta 
sama ár. Engin persónugreinandi upplýsingar eru í þessum gögnum.  
 
Einn mikilvægasti þátturinn í rannsókninni er að fá fram sjónarmið foreldra og barna sem 
hafa notað stuðningsúrræðið tilsjón því leitum við til þín varðandi þátttöku í rannsókninni. 
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Áætlað er að taka viðtöl við fjórar fjölskyldur sem hafa notað stuðningsúrræðið tilsjón 
þ.e.a.s. við fjóra foreldra og fjögur börn sem eru 12 ára eða eldri.  

María Gunnarsdóttir mun taka viðtölin og lögð verður áhersla á að þér líði sem best í 

viðtalinu og því viljum við að þú ráðir hvar viðtalið fer fram. Það er alltaf ákveðinn möguleiki 

á að viðtalið muni valda tilfinningalegri vanlíðan hjá þér þar sem verið er að ræða um tímabil 

sem hefur kannski verið erfið. Ef viðtalið veldur tilfinningalegri vanlíðan hjá þér þá mátt þú 

hafa samband við Margréti Arnljótsdóttur, sálfræðing þér að kostnaðarlausu. Margrét er 

með sálfræðistofu á Suðurlandsbraut 6, Reykjavík. Síminn hjá henni er 897-8986 og hún er 

með netfangið: margreta@mi.is.  

Viðtalið verður tekið upp á hljóðupptökutæki og mun taka um klukkutíma. Aðeins er gert ráð 
fyrir einu viðtali. Markmið með viðtalinu er meðal annars að fá fram viðhorf þitt gagnvart 
stuðningsúrræðinu tilsjón, hverjar voru væntingar þínar gagnvart úrræðinu, hver var 
þátttaka þín að úrræðinu, reynslan af því að nota úrræðið, árangur af úrræðinu og hvernig 
sérðu fyrir þér úrræðið þróast.  
Lögð verður áhersla á trúnaðar og nafnleynd við þig og þína fjölskyldu. Viðtölin verða afrituð 
af hljóðupptökutæki inn í einkatölvu Maríu Gunnarsdóttur og öllum persónugreinanlegum 
upplýsingum verða eytt í þeirri skráningu. Önnur persónulegum gögnum verða eytt um leið 
og vinnslu þeirra er lokið. Áætluð verklok er maí 2011. 
 
Fyrirhugað er að kynna niðurstöður rannsóknarinnar hjá þeim sveitarfélögum sem taka þátt í 
rannsókninni ásamt öðrum aðilum sem koma að stefnumótun barnaverndarstarfs í landinu 
og vinna að barnavernd. Einnig verða niðurstöðurnar birtar í MA ritgerð Maríu 
Gunnarsdóttur og fyrirhugað er að birta niðurstöðurnar í íslenskum og erlendum 
fagtímaritum. Allar niðurstöðurnar verða ópersónugreinanlegar. 
 
Þér er frjálst að hafna þátttöku einnig getur þú hætt í rannsókninni á hvaða stigi sem er án 
útskýringa. Ekki verður greitt fyrir að taka þátt í rannsókninni. 
 
Það er von mín að rannsókn þessi muni öðlast frekari þekkingu á stuðningsúrræðinu tilsjón 
eins og uppbyggingu þess, vinnubragða félagsráðgjafa við að beita úrræðinu, hvaða 
fjölskyldur nota úrræðið, upplifun barna og foreldra við að nota úrræðið og reynslan af 
úrræðinu. Þessi nýja þekking mun gagnast starfsmönnum barnaverndar til að leggja grunn að 
breyttu verklagi hjá þeim ásamt því að þróa úrræðið enn betur. Þannig er frekar hægt að 
koma við móts við fjölbreyttar þarfir fjölskyldna og um leið að bæta uppeldisaðstæður barna.  
 
Ef óskað er eftir frekari upplýsingum varðandi rannsóknina þá endilega hafðu samband við 
okkur. Anni G. Haugen er í s. 525-4197 eða 893-1409 og María Gunnarsdóttur er í s. 864-
9697. 
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 
þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. 
Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 
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Reykjavík, 9. janúar 2011 
 
 
________________________________ 
Anni G. Haugen, ábyrgðarmaður 
 
 
 
________________________________ 
María Gunnarsdóttir, rannsóknaraðili 
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Fylgiskjal 3 
 

 
Rannsókn á stuðningsúrræðinu tilsjón í barnaverndarmálum. 

Kynningarblað fyrir barn 
 

 
Kæri viðtakandi  
 
Fyrirhugað er að hefja ofangreinda rannsókn á vegum Háskóla Íslands við 
Félagsráðgjafardeild. Rannsóknin er liður í MA ritgerð Maríu Gunnarsdóttur. 
 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar: 
Nafn: Anni G. Haugen 
Starfsheiti: Félagsráðgjafi og lektor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 
Aðsetur: Oddi v/Sæmundargötu 
Sími: 525-4197 eða 893-1409 
Tölvufang: annihaug@hi.is  
 
Aðrir rannsakendur: 
Nafn: María Gunnarsdóttir 
Starfsheiti: Félagsráðgjafi og MA-nemi við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 
Starfsreynsla: Útskrifaðist sem félagsráðgjafi í desember 1997 og hefur unnið 
við barnavernd í rúm 12 ár.  
Tölvufang: mariag@simnet.is 
 
 
Á Íslandi eru fjölmargar barnaverndarnefndir sem eiga að styðja börn sem búa 
við erfiðar heimilisaðstæður. Barnaverndarnefndir hafa stuðningsúrræði sem 
nefnist tilsjón  sem á að aðstoða foreldra við uppeldi á börnum sínum.  
Í þessari rannsókn langar okkur að skoða hvenær tilsjón er notuð og hvernig 
hún nýtist fjölskyldunum. Tvær barnaverndarnefndir munu taka þátt í 
rannsókninni og talað verður við fjóra félagsráðgjafa.  
Það sem skiptir mestu máli er að heyra reynslu barna og foreldra af því að hafa 
fengið tilsjón. Við munum tala við fjóra foreldra og fjögur börn sem orðin eru 12 
ára eða eldri og þess vegna leitum við til þín með beiðni um að fá að tala við 
þig. Okkur langar til að heyra hvernig þér fannst að fá  tilsjónarmann inn á 
heimilið, hvað þið gerðuð og hvernig fannst þér það ganga.  
 
 
María Gunnarsdóttir mun tala við þig einu sinni í um það bil klukkutíma. 
Viðtalið verður tekið upp á hljóðupptökutæki og síðan afritað. Öllum 
persónulegum upplýsingum um þig verður eytt og við munum gæta fylsta 
trúnaðar við þig og tryggja að enginn komast að því hver þú ert. Við viljum að 
þér líði sem best í viðtalinu og að þú ráðir því hvar það fer fram. Þú ræður líka 
hvort foreldrar þínir verði með í viðtalinu. Í viðtalinu getur verið að erfið atvik 
eða tímabil rifjist upp og þér fari að líði illa. Ef það gerist getur þú fengið viðtal 
við sálfræðing sem heitir Margét Arnljótsdóttir. Skrifstofan hennar er á 
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Suðurlandsbraut 6, Reykjavík, síminn er 897-8986 og netfangið 
margreta@mi.is. Viðtal við Margréti yrði þér og foreldrum þínum að 
kostnaðarlausu.  
 
Sú þekking sem við fáum gegnum viðtölin mun verða notuð til að fræða 
barnaverndarstarfsmenn og aðra gegnum greinarskrif og fyrirlestra. Þannig 
vonumst við til að rannsóknin leiði til þess að barnaverndarstarfsmenn öðlist 
frekari þekkingu á því hvernig tilsjón getur nýst  börnum og foreldrum enn 
betur en nú er.  
 
Búið er að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar ásamt því að fá leyfi hjá 
Vísindasiðanefnd. 
 
Þér er frjálst að hafna þátttöku í þessari rannsókn og getur líka hætt við hvenær 
sem er án útskýringa. Ekki verður greitt fyrir að taka þátt í rannsókninni. 
Ef þú óskar eftir frekari upplýsingum varðandi rannsóknina þá er hægt að hafa 
samband við okkur. Anni G. Haugen er í s. 525-4197 eða 893-1409 og  María 
Gunnarsdóttur er  í s. 864-9697. 
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 
þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. 
Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 
 
 
Reykjavík, 9. janúar 2011 
 
 
________________________________ 
Anni G. Haugen, ábyrgðarmaður 
 
 
 
________________________________ 
María Gunnarsdóttir, rannsóknaraðili 
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