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Ágrip
Foreldrahlutverkinu fylgja ýmsar áskoranir sem snúa 
að umönnun og uppeldi barna. Markmið rannsóknar
innar sem hér er kynnt var að kanna með hvaða hætti 
þjónustusvæði barnaverndarnefnda hér á landi veita 
seinfærum foreldrum stuðning við uppeldi barna sinna. 
Í rannsókninni var spurningalisti lagður fyrir 25 af 27 
stjórnendum á þjónustusvæðum barnaverndarnefnda 
í gegnum síma. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 
á meirihluta þjónustusvæðanna er ekki notað sértækt 
námsefni við kennslu og þjálfun seinfærra foreldra og 
að starfsmenn skortir þekkingu á gagnlegum aðferðum 
í vinnu með seinfærum foreldrum. Auk þess kom fram 
að um þriðjungur þjónustusvæðanna veitir seinfærum 
foreldrum ekki þjónustu nema farið sé með mál þeirra 
sem barnaverndarmál. Heildarniðurstöður rannsóknar
innar benda til þess að bæta þurfi þjónustu við seinfæra 
foreldra og auka aðgengi starfsfólks að fræðslu og hag
nýtum úrræðum.

Lykilorð: seinfærir foreldrar, barnavernd, þjónusta, 
sértækt námsefni.

Abstract
The parenting role involves various challenges  related 
to the care and upbringing of children. The main 
objective of this study was to explore in what manner 
child welfare service areas in Iceland provide support 
for parents with intellectual disabilities in raising their 
children. In the study, a questionnaire was submitted 
to 25 of the 27 managers of child welfare committees 
within the country’s service areas by telephone. The 
results of the study show that in the majority of service 
areas, specific learning materials are not used for the 
teaching and training of parents with intellectual dis
abilities and that employees lack sufficient knowledge 

of useful methods in working with parents with intel
lectual disabilities. In addition, results show that about 
onethird of child welfare service areas do not provide 
parents with intellectual disabilities support services 
unless their case is classified as a child protection 
case. Overall, the results indicate that local services 
for  parents with intellectual disabilites in Iceland need 
to be improved in child welfare service areas, in addi
tion to increasing employees‘ access to educational and 
practical resources.

Keywords: parents with intellectual disabilities, 
child protection, service, specific study material.

Inngangur
Fólk með þroskaskerðingu er í vaxandi mæli farið 
að stofna fjölskyldu og verða foreldrar (Llewellyn, 
 Rannveig Traustadóttir, McConnell og Hanna Björg 
Sigurjónsdóttir, 2010). Samkvæmt lögum er sveitar
félögum skylt að veita einstaklingum með skerta getu 
eða fötlun stuðningsþjónustu (lög um félagsþjónustu 
sveitarfélaga nr. 40/1991). Aðstoðina skal veita fjöl
skyldum barna séu þau metin í þörf fyrir stuðning. 
Markmið þjónustunnar er að aðstoða og efla hæfni 
þeirra sem þurfa á stuðningi að halda við athafnir dag
legs lífs og/eða að rjúfa félagslega einangrun vegna að
stæðna. Í núgildandi lögum um þjónustu við fatlað 
fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) er 
áhersla lögð á að fötluðu fólki eigi að standa til boða 
stoðþjónusta þannig að það standi til jafns við aðra. Í 
lögunum er sérstaklega tekið fram að veita skuli fötl
uðum foreldrum stoðþjónustu vegna umönnunar og 
uppeldis barna sinna. Sveitarfélög bera ábyrgð á því 
að skipa málstjóra sem tryggir samfellda, samhæfða, 
örugga og sveigjanlega þjónustu með einstaklings
bundinni þjónustuáætlun fyrir fatlað fólk með miklar 
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stuðningsþarfir, samhæfir þjónustuna og er tengiliður 
milli þjónustukerfa (Þingskjal 1000, 2016–2017).

Þroskaskerðing foreldra er einn af áhættuþáttum van
rækslu í uppeldi barna en leiðir ekki alltaf til  misbrests 
í aðbúnaði frekar en aðrir áhættuþættir (McConnell, 
Feldman, Aunos og Prasad, 2011). Talið er að greindar
vísitala foreldra ein og sér gefi ekki vísbendingu um 
færni þeirra til að ala upp barn. Rannsóknir hafa sýnt 
að ýmsir áhættuþættir í félagslegu umhverfi geta aukið 
líkur á að þroskaskerðing foreldra dragi úr uppeldis
færni þeirra. Ef seinfærir foreldrar búa við mikla fátækt, 
eiga mörg börn, fá lítinn félagslegan stuðning og glíma 
við andlega og/eða líkamlega erfiðleika getur þroska
skerðing þeirra haft áhrif á færni þeirra í barnauppeldi 
(Aunos, Goupil og Feldman, 2003; Feldman, 1994).

Á Íslandi virðast ekki vera til opinberar tölur um 
fjölda seinfærra foreldra og það sama á við um önnur 
vestræn ríki. Rannsóknir gefa þó til kynna að þeir geti 
verið um 1–2% foreldra á heimsvísu (Booth, Booth og 
McConnell, 2005; McConnell, Llewellyn og Ferro
nato, 2000). Almennt er fagfólk sammála um að þessi 
hópur sé falinn og því erfitt að áætla hversu fjölmennur 
hann er. Ástæður þessa eru meðal annars þær að margir 
foreldrar hafa ekki fengið formlega greiningu eða sér
tæka þjónustu vegna skerðingar sinnar (Booth, 2003; 
Booth o.fl., 2005).

Rannsóknir á börnum seinfærra foreldra hafa gefið 
til kynna að þeim sé hættara en öðrum við seinkun í al
mennum þroska og þá sérstaklega málþroska (Emerson 
og Brigham, 2014). Niðurstöður rannsókna sýna að 
hægt er að draga úr þessari hættu með viðeigandi inn
gripum, svo sem félagslegri aðstoð og þjálfun foreldra í 
foreldrafærni (Feldman, 1994; Feldman og Case, 1999; 
Wade, Llewellyn og Matthews, 2008). Þrátt fyrir það 
virðist oft vera gert ráð fyrir að seinfærir foreldrar geti 
séð um uppeldi barna sinna án aðstoðar (Hanna Björg 
Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). 
Vegna takmarkaðs mál og lesskilnings geta seinfærir 
foreldrar átt í erfiðleikum með að leita eftir leiðbein
ingum hjá sínum nánustu eða leita sér upplýsinga um 
uppeldi með því að lesa sér til eða fara á námskeið. Nán
asta stuðningsnet þeirra er oft minna en annarra for
eldra í samfélaginu (IASSID. Special Interest Research 
Group on Parents with Intellectual Disabilities, 2008) 
og skert aðlögunarhæfni getur gert þá viðkvæmari fyrir 
streitu og álagi. Slíkir þættir geta haft áhrif á foreldra
færni þeirra og aukið þörfina á stuðningi við uppeldi 
(Aunos, Feldman og Goupil, 2008; Feldman, Legér og 
WaltonAllen, 1997; Feldman, Varghese, Ramsey og 
Rajska, 2002). Stuðningur sem lagaður er að þörfum 

foreldranna og styrkir félagsleg samskipti svo og aukið 
aðgengi að félagslegum stuðningi getur dregið tölu
vert úr þunglyndi, kvíða og streitu meðal þeirra (Au
nos o.fl., 2008; IASSID. Special Interest Research 
Group on Parents with Intellectual Disabilities, 2008). 
Þá hafa rannsóknir sýnt að börn seinfærra foreldra 
eru oftar vistuð utan heimilis en börn annarra foreldra 
 (Booth og Booth, 1994; McConnell og Llewellyn, 
2000). Rannsókn Booth o.fl. (2005) sýndi jafnframt að 
seinfærir foreldrar eru oftar en aðrir foreldrar tilkynntir 
til barnaverndar, fá óréttláta málsmeðferð í ríkari mæli 
og eru oftar sviptir forsjá barna sinna. Niðurstöður 
rannsóknar McConnell o.fl. (2011) sýna að helsta 
ástæða afskipta barnaverndar af seinfærum foreldrum 
sé vanræksla. Jafnframt sýndu niðurstöður að skortur 
á samvinnu seinfærra foreldra í samskiptum við starfs
menn velferðarþjónustunnar, andleg veikindi foreldra 
og lítill félagslegur stuðningur væri ein helsta ástæðan 
fyrir því að málum þeirra væri vísað til dómstóla.

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að seinfærum for
eldrum þykir ástæða barnaverndarafskipta oft óljós og 
að þeir vita ekki til hvers er ætlast af þeim eða hvernig 
færni þeirra er metin, og líkja því við að taka þátt í 
leik þar sem þeir þekkja ekki leikreglurnar (Booth og 
 Booth, 2005; Gould og Dodd, 2012). Seinfærir for
eldrar gera sér grein fyrir því að þeir geta misst börn sín 
ef þeir fara ekki rétt að en eru aldrei alveg vissir um hver 
rétta  aðferðin er (Booth og Booth, 2005).

Þeir seinfæru foreldrar sem hafa fengið aðstoð segja 
að stundum séu leiðbeiningar frá leiðbeinanda eða 
ráðgjafa óskýrar, flóknar og ekki í takt við þeirra gildi 
(Rannveig Traustadóttir og Hanna Björg Sigurjóns
dóttir, 2010). Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós 
að fagfólk skortir oft þekkingu á sviði fötlunar og það 
er óöruggt í vinnu með seinfærum foreldrum (Lewis, 
StenfertKroese og O'Brien, 2015). Því er auk þjálfunar 
talin þörf á aukinni þekkingu um þarfir seinfærra for
eldra meðal starfsmanna sem koma að stuðningi við þá. 
Þannig megi auka líkur á árangri af stuðningnum (Feld
man, 2010; McConnell og Llewellyn, 1997; Starke, 
Wade, Feldman og Mildon, 2013; Tarleton, 2010). 
Með því að veita aukna fræðslu og faglega þjálfun til 
að sérsníða inngrip fyrir seinfæra foreldra er hægt að 
draga úr streitu á meðal starfsmanna, auka hæfni þeirra 
og gera þá öruggari í vinnu með foreldrunum (Clayton, 
Chester, Mildon og Matthews, 2008).

Sýnt hefur verið fram á að seinfærir foreldrar geta 
bætt færni sína í grunnþáttum barnauppeldis með því 
að styðjast við einfalt en sértækt kennsluefni (Feld
man, 1994; Feldman og Case, 1999). Talið er að ein
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staklingsmiðaður og atferlismótandi stuðningur og 
leiðbeiningar sem fram fara á heimili foreldra virki best 
(Feldman, 1994; Feldman og Case, 1999; Llewellyn, 
McConnell, Honey, Mayes og Russo, 2003; Mildon, 
Wade og Matthews, 2008; Wade o.fl., 2008). Þegar 
seinfærir foreldrar fá slíka þjónustu verða þeir öruggari 
í foreldrahlutverkinu og það dregur að auki umtalsvert 
úr líkum á að mál þeirra fari fyrir dómstóla (Feldman, 
1994; Feldman og Aunos, 2011; Wade o.fl., 2008).

Fræðimenn hafa einnig bent á að forsenda þess að 
kennsla seinfærra foreldra skili árangri sé að ráðgjafar 
sem sjá um að kenna foreldrunum búi yfir góðri hæfni 
til að leiðbeina (Booth og Booth, 2005; Feldman, 
2010). Auk þess þurfi ráðgjafar að sýna þolinmæði og 
vera tilbúnir að einfalda mál sitt og útskýra vel fyrir for
eldrunum. Ef  foreldrar skilja ekki mikilvægi stuðnings 
eykst hættan á að þeir nýti sér hann ekki (Hanna Björg 
Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001). 
Dæmi um árangursríkar leiðir í vinnu með seinfærum 
foreldrum er að nota sértækt námsefni, svo sem skref 
fyrir skrefnálgun með myndrænum leiðbeiningum, 
sýnikennslu og hlutverkaleiki þar sem foreldrar æfa sig 
sjálfir. Þá er einnig mikilvægt að veita jákvæða endurgjöf 
og hrós. Auk þess hefur verið bent á að kennsluaðferðir 
fyrir seinfæra foreldra sem byggjast á sértæku námsefni 
geti nýst öllum sem eiga erfitt með að læra nýja færni 
(Feldman og Aunos, 2011).

Af framangreindum rannsóknarniðurstöðum má sjá 
hversu viðkvæmur hópur seinfærir foreldrar eru og 
hversu sérhæfð þjónusta sveitarfélaganna þarf að vera 
til að ná árangri. Í þessari rannsókn var leitað svara 
við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig sinna 
sveitar félög landsins þjónustu við seinfæra foreldra?

Aðferð
Rannsóknin sem hér um ræðir er hluti meistaraverk
efnis Lilju Rósar Agnarsdóttur (2019). Rannsóknin 
var byggð á spurningalistakönnun sem lögð var fyrir 
25 af 27 stjórnendum sem stýra daglegum störfum 
á þjónustusvæðum barnaverndarnefnda hér á landi. 
Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er 
sveitarfélögum heimilt að hafa samvinnu og mynda 
sérstök þjónustusvæði um verkefni. Það á helst við hjá 
fámennum sveitarfélögum sem vegna smæðar sinnar 
þurfa að semja við önnur sveitarfélög um framkvæmd 
þjónustu. Hér er því annars vegar um að ræða þjónustu
svæði sem getur náð yfir eitt sveitarfélag og hins vegar 
þjónustusvæði sem nær yfir nokkur sveitarfélög. Sam
kvæmt framangreindum lögum er það á ábyrgð hvers 

sveitarfélags að tryggja að lögbundin þjónusta sé veitt í 
viðkomandi sveitarfélagi.

Rannsóknin var byggð á spurningalista sem gerður 
var út frá niðurstöðum forviðtala við þrjá félagsráðgjafa 
sem starfa í barnavernd. Í forviðtölunum var stuðst við 
viðtalsvísi og áhersla lögð á að fá innsýn í upplifun og 
reynslu barnaverndarstarfsmanna af þjónustu við sein
færa foreldra sem veitt er á þjónustusvæðum barna
verndarnefnda (Creswell, 2007). Að mati viðmælenda 
skortir úrræði þegar kemur að stuðningi við barna
uppeldi fyrir seinfæra foreldra og á sumum þjónustu
svæðum barnaverndarnefnda fá slíkir foreldrar ekki 
tilsjón eða uppeldisráðgjöf nema að farið sé með mál 
þeirra sem barnaverndarmál. Auk þess kom fram að 
þörf væri á frekari fræðslu, bæði kennslu og þjálfun fyrir 
seinfæra foreldra og fagfólk. Við gerð spurningalistans 
voru þessar niðurstöður hafðar til hliðsjónar og leitast 
við að varpa frekara ljósi á framangreinda þætti.

Framkvæmd
Markmiðið rannsóknarinnar var að kanna með hvaða 
hætti þjónustusvæði barnaverndarnefnda veita sein
færum foreldrum stuðning við uppeldi barna sinna. 
Upplýsingar um fjölda barnaverndarnefnda voru sóttar 
á vef Barnaverndarstofu. Samkvæmt þeim eru nefnd
irnar 27 (Barnaverndarstofa, e.d.). Í kjölfarið var tölvu
póstur sem innihélt kynningarbréf og upplýsingar um 
rannsóknina ásamt beiðni um þátttöku í rannsókninni 
sendur stjórnendum þjónustusvæða barnaverndar
nefnda. Auk þess fengu þeir spurningalistann sendan. 
Spurningalistinn samanstóð af opnum og lokuðum 
spurningum. Til að koma til móts við þátttakendur 
var þeim gefinn kostur á að velja tíma til að svara 
 spurningalistanum og þeir hvattir til að hafa listann 
fyrir framan sig til að auðvelda þeim þátttöku (Þorlákur 
Karlsson, 2003). Könnunin fór fram í febrúar til apríl 
2018. Hvert viðtal stóð í 15–20 mínútur. Upplýsingar 
úr spurningalistunum voru fluttar yfir í SPSSforritið 
til frekari úrvinnslu og niðurstöður voru settar fram út 
frá lýsandi tölfræði. Í símaviðtölunum voru svör þátt
takenda skráð jafnóðum.

Þátttakendur
Þátttakendur í rannsókninni voru stjórnendur 25 
barnaverndarnefnda sem stýra daglegum störfum 
barnaverndarnefnda á hverju þjónustusvæði. Flestir 
svarendur, eða 76%, voru félagsráðgjafar, þroskaþjálfar 
voru 16% og 8% voru með aðra háskólamenntun. 
Tæpur helmingur svarenda, eða 48%, hafði starfsheitið 
félagsmálastjóri, deildarstjórar í barnavernd voru 24% 
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og sviðsstjórar 8%. Alls voru 20% svarenda með annað 
starfsheiti, eins og verkefnastjóri barnaverndar, for
stöðumaður og framkvæmdastjóri barnaverndar, yfir
félagsráðgjafi, umsjónarþroskaþjálfi og forstöðumaður 
skóla og velferðarþjónustu.

Siðferðileg atriði
Annar greinarhöfunda hefur reynslu af því að starfa í 
barnavernd og stýrir nú úrræði þar sem foreldrum 
er veitt uppeldisráðgjöf. Þar hefur hann komið náið 
að leiðbeiningum og stuðningi, bæði fyrir fagfólk og 
seinfæra foreldra. Í öllu rannsóknarferlinu, við gerð 
spurninga listans, í símaviðtölunum og við úrvinnslu 
gagna, var hann meðvitaður um eigin skoðanir og 
leitaðist við að leggja þær markvisst til hliðar svo að 
þær hefðu ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar 
(Esterberg, 2002). Rannsóknin var tilkynnt Persónu
vernd, eins og lög um persónuvernd nr. 77/2000 kveða 
á um, og var gerð í samræmi við siðareglur um fræði
legar rannsóknir (Ester berg, 2002; Háskóli Íslands, 
2014; Sigurður Kristinsson, 2003). Litið var svo á að 
þeir sem samþykktu að svara spurningalistanum væru 
með því að veita upplýst samþykki fyrir þátttöku. Allir 
þátttakendur fengu upplýsingar um markmið og tilgang 
rannsóknarinnar og þeim var tjáð að fyllsta trúnaðar 
yrði gætt við úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna. 
Þá voru þeim einnig veittar upplýsingar um rétt sinn 
til að hafna eða hætta þátttöku eða sleppa að svara ein
stökum spurningum.

Niðurstöður
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þjónusta við 
seinfæra foreldra felst að mestu leyti í almennum úr
ræðum. Eins og sést á mynd 1 kom fram að 96% svar
enda sögðu regluleg viðtöl eða vitjanir málstjóra vera 
notuð á þjónustusvæðum barnaverndarnefnda, og 80% 
nefndu úrræðið tilsjón. Á um helmingi þjónustusvæð

anna voru úrræðin sálfræðiviðtöl og persónulegur ráð
gjafi nýtt og 76% nota stuðningsfjölskyldur. Sértæk úr
ræði með sérþjálfuðu eða fagmenntuðu starfsfólki voru 
veitt á 20% þjónustusvæðanna. Til viðbótar var getið 
um PMTOmeðferð fyrir foreldra og viðtöl við börnin.

Mynd 2 sýnir svör viðmælenda þegar spurt var hvort 
seinfærir foreldrar fengju þjónustu á borð við uppeldis
ráðgjöf eða tilsjón ef ekki væri farið með mál þeirra sem 
barnaverndarmál. Rúmlega helmingur svarenda, eða 
15, sagði foreldra fá slíka þjónustu í þeim tilvikum en 
átta sögðu foreldra ekki fá stuðningsþjónustu nema 
farið væri með mál þeirra sem barnaverndarmál. Tveir 
svarendur sögðu foreldra fá uppeldisráðgjöf en ekki til
sjón þar sem það væri barnaverndarúrræði.

8%

60%32%

Já

Nei

Fá uppeldisráðgjöf
en ekki tilsjón

Mynd 2. Fá seinfærir foreldrar stuðningsþjónustu frá 
þjónustu svæði barnaverndarnefnda á borð við uppeldis
ráðgjöf eða tilsjón án þess að farið sé með mál þeirra sem 
barnaverndarmál?

Þegar spurt var hvaða kennsluefni væri notað í vinnu 
með seinfærum foreldrum kom fram að ekkert kennslu
efni væri notað í vinnu á 15 þjónustusvæðum barna
verndarnefnda, eða 60% svæðanna, eins og sést á mynd 
3. Einungis á fjórum þjónustusvæðum, eða 8% svæð
anna, er stuðst við sértækt námsefni sem er sérhannað 
fyrir seinfæra foreldra, og á tveimur er notað efni sem 
búið hefur verið til á viðkomandi þjónustusvæði og 
lagað hefur verið að einstökum málum. Alls sögðu 
þrír svarendur að notað væri annars konar efni, eins 
og PMTO, efni frá ungbarnavernd og frá Ási styrktar
félagi.

Spurt var um þjálfun starfsmanns sem sinnir ráðgjöf 
inni á heimilum seinfærra foreldra. Þar kom í ljós að 
28% svarenda töldu starfsmann ekki hafa fengið þjálfun 
eða kennslu í því hvernig gagnlegt væri að vinna með 
seinfærum foreldum. Meirihluti svarenda, eða 68%, 
töldu starfsmann hafa fengið þjálfun eða kennslu. Al
gengt var að svarendur nefndu að starfsmaður hefði 
fengið slíka kennslu í námi sínu í félagsráðgjöf, sál
fræði eða þroskaþjálfanámi eða að starfsmaður fengi 
handleiðslu frá málstjóra eða fagaðila.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Annað

Sértækt úrræði með sérþjálfuðu
eða sérmenntuðu starfsfólki

Persónulegur ráðgjafi

Regluleg viðtöl/vitjanir málstjóra 

Stuðningsfjölskylda

Sálfræðiviðtöl

Tilsjón

Mynd 1. Stuðningsúrræði í málum seinfærra foreldra á 
þjónustu svæðum barnaverndarnefnda landsins
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Mynd 4 sýnir að rúmlega helmingur svarenda, 
eða 52%, segja málstjóra ekki hafa fengið þjálfun eða 
kennslu í því hvernig æskilegt er að vinna með sein
færum foreldrum. Þeir sem sögðu málstjóra hafa fengið 
þjálfun eða kennslu voru 44% og var hún þá fengin í 
félagsráðgjafarnámi, þroskaþjálfanámi og/eða á nám
skeiðum.

44%

4%

Hefur fengið þjálfun 
eða kennslu 

Hefur ekki fengið þjálfun 
eða kennslu

Svaraði ekki

52%

Mynd 4. Hefur málstjóri fengið þjálfun eða kennslu í því 
hvernig æskilegt er að vinna með seinfærum foreldrum?

Þegar spurt var hvort markmið með vinnu starfs
manns á heimili væru skýr taldi tæpur helmingur þátt
takenda svo vera og um þriðjungur taldi markmið oftast 
vera skýr, eins og sjá má á mynd 5. Í flestum tilfellum 

var nefnt að unnið væri eftir markmiðum sem kæmu 
fram í meðferðaráætlun, en 16% sögðu markmið með 
vinnu starfsmanns ekki vera skýr.

Á mynd 6 má sjá svör þátttakenda við spurningunni 
um það hvað þeir teldu þurfa að bæta í stuðningi við 
seinfæra foreldra. Niðurstöður sýna að meirihluti svar
enda taldi þörf á að bæta námsefni og fræðslu bæði fyrir 
fagfólk og foreldra en færri töldu þörf á að fjölga fag
menntuðu starfsfólki.

Fagmenntað starfsfólk 

Annað

Samvinnu milli stoðkerfa

Námsefni við hæfi foreldra

Fræðslu fyrir foreldra 

Námsefni og fræðslu fyrir fagfólk

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Mynd 6. Hvað telur þú þurfa að bæta í stuðningi við seinfæra 
foreldra á þjónustusvæði barnaverndarnefndar?

Þátttakendur voru spurðir hverjar þeir teldu vera 
helstu áskoranir barnaverndarstarfsmanna í vinnu með 
seinfærum foreldrum. Eins og sést á mynd 7 nefndi 
tæpur helmingur svarenda skort á tíma til að vinna mál 
nægilega vel og 44% sögðu helstu áskorunina felast í 
því að foreldrarnir skildu oft ekki ástæðu afskiptanna 
og einstök fyrirmæli eða leiðbeiningar. Alls nefndu 
36% skort á trausti foreldra til barnaverndar, 36% skort 
á úrræðum og 24% töldu foreldra ekki skilja meðferðar
áætlunina.
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Tímaskortur til að vinna mál nægilega vel

Fordómar

Foreldrar skilja ekki meðferðaráætlun

Foreldrar skilja ekki ástæðu afskipta,
fyrirmæli eða leiðbeiningar

Skortur á úrræðum

Skortur á trausti foreldra til barnaverndar

Skortur á samvinnu foreldra við barnavernd

Annað

Mynd 7. Hverjar telur þú vera helstu áskoranir barnaverndar
starfsmanna í vinnu með seinfærum foreldrum?

Spurt var hvort þörf væri á hagnýtu úrræði sem 
gæti veitt þjónustu eða leiðbeint starfsmönnum barna
verndar í málum þar sem foreldrar eru seinfærir. Yfir
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Mynd 3. Hvaða kennsluefni er notað í vinnu með seinfærum 
foreldrum á þjónustusvæði barnaverndarnefndar?
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Mynd 5. Eru markmið með vinnu starfsmanns á heimili 
skýr?
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gnæfandi meirihluti svarenda, eða 92%, taldi þörf á 
slíku úrræði. Viðmælendur voru spurðir hvort þeir 
hefðu leitað til Barnaverndarstofu eftir leiðbeiningum 
við vinnu í málum seinfærra foreldra á síðastliðnum 
tveimur árum og sögðust 68% ekki hafa gert það.

Umræða
Markmið rannsóknarinnar var að kanna með hvaða 
hætti sveitarfélög á Íslandi veita seinfærum foreldrum 
stuðning við uppeldi barna sinna. Fram kom að ein
ungis fimm þjónustusvæði barnaverndarnefnda á Ís
landi styðjast við úrræði sem er sérhannað fyrir seinfæra 
foreldra. Á átta þjónustusvæðum barnaverndarnefnda 
er seinfærum foreldrum ekki veitt stuðningsþjónusta 
frá sveitarfélagi nema undir þeim formerkjum að um sé 
að ræða barnaverndarmál. Þessar niðurstöður benda 
til þess að seinfærum foreldrum sé ekki veitt þjónusta 
í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og 
þjónustu við fatlað fólk, en þar er sérstaklega tekið fram 
að veita eigi fötluðum foreldrum viðeigandi aðstoð við 
að uppfylla skyldur sínar sem uppalendur barna sinna. 
Út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að 
bæta þurfi þjónustu við seinfæra foreldra svo tryggt 
sé að þeir fái þann fyrirbyggjandi stuðning sem þeir 
gætu þurft á að halda til að efla sig í foreldrahlutverkinu 
(Aunos o.fl., 2008). Án slíks stuðnings er hætta á að 
þjónustan beri lítinn árangur, sé óviðeigandi eða henni 
illa framfylgt. Það getur leitt til þess að seinfærum for
eldrum sé kennt um þegar árangur þjálfunar eða leið
beininga er ekki nægjanlegur, í stað þess að horft sé til 
þeirra kennsluaðferða sem notaðar eru (Starke o.fl., 
2013).

Niðurstöður sýna jafnframt að stjórnendur telja þörf 
á sértæku kennsluefni til að styðjast við í vinnu með 
seinfærum foreldrum ásamt aukinni fræðslu fyrir fag
fólk í málefnum seinfærra foreldra. Samræmist það 
fyrri rannsóknum sem sýna að fagfólk, svo sem félags
ráðgjafar, segir sig óöruggt í vinnu með seinfærum 
foreldrum og telur sig skorta þekkingu á sviði fötlunar 
ásamt þjálfun til að auka líkur á góðu samstarfi og skil
virkari vinnu (Lewis o.fl., 2015; McConnell og Llewel
lyn, 1997; Starke o.fl., 2013). Þá sýna niðurstöður að á 
meirihluta þjónustusvæða barnaverndarnefnda er ekki 
notað ákveðið kennsluefni í vinnu með seinfærum for
eldrum og einungis fjögur þjónustusvæði nota sértækt 
námsefni. Svarendur greina frá því að þjónustusvæði 
barnaverndarnefndar hafi úrræði sem nýtist seinfærum 
foreldrum vel eða ágætlega en samt telur hátt í helm
ingur svarenda að seinfærir foreldrar skilji ekki ástæðu 
afskipta, fyrirmæli eða leiðbeiningar né geri sér grein 

fyrir ástæðum að baki afskiptum barnaverndar. Eru 
þær niðurstöður í samræmi við rannsóknir sem hafa 
sýnt að seinfærir foreldrar eiga stundum erfitt með að 
skilja leiðbeiningar ráðgjafa (Rannveig Traustadóttur 
og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010) og að ástæður 
barnaverndarafskipta eru oft óljósar í huga þeirra 
(Booth og Booth, 2005; Gould og Dodd, 2012). Af 
framangreindum niðurstöðum má draga þá ályktun að 
það skorti á þekkingu fagfólks á sértækri nálgun í vinnu 
með seinfærum foreldrum sem er sniðin að skilningi og 
getu foreldranna þannig að þeir geti tileinkað sér nýja 
færni. Þá benda niðurstöður til þess að barnaverndar
starfsmenn leiti lítið til Barnaverndarstofu við vinnu 
að málum seinfærra foreldra. Nær allir þátttakendur í 
könnuninni telja þörf á úrræði sem gæti bætt þjónustu 
og leiðbeint starfsmönnum barnaverndar í málum 
seinfærra foreldra. Rannsóknir erlendis hafa sýnt að 
hagnýt úrræði styrkja ráðgjafa í vinnu með seinfærum 
foreldrum og gera vinnu þeirra skilvirkari (Starke o.fl., 
2013).

Heildarniðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram 
á mikilvægi þess að aðgengi seinfærra foreldra að sér
tækri þjónustu sé tryggt svo þeir geti sem best mætt 
þeim áskorunum sem fylgja umönnun og uppeldi 
eigin barna. Auk þess benda niðurstöður til þess að 
bregðast þurfi við þörfum seinfærra foreldra og fag
fólks með aukinni fræðslu og kennslu og bæta aðgengi 
barnaverndarstarfsmanna að skýrum leiðbeiningum við 
vinnslu mála. Þess er vænst að niðurstöðurnar geti nýst 
við frekari þróun og útfærslu stuðnings innan félags
þjónustu sveitarfélaga þar sem áhersla verði lögð á að 
koma enn frekar til móts við þarfir seinfærra foreldra.
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