
Vill einhver hlusta Vill einhver hlusta áá
mig?mig?
HervHervöör Alma r Alma ÁÁrnadrnadóóttirttir
FFéélagsrlagsrááðgjafi MSWðgjafi MSW



Upprunni aðferðarinnarUpprunni aðferðarinnar

ÞrÞróóuð uð áá NýjaNýja--SjSjáálandi frlandi fráá áárinu 1980rinu 1980
RRæætur stur síínar til menningar Mnar til menningar Máárara
Nýta styrkleika stNýta styrkleika stóórfjrfjöölskyldnalskyldna
Gefa einstaklingum Gefa einstaklingum íí samfsamféélaginu laginu 
ttæækifkifææri til að bera umhyggju og ri til að bera umhyggju og áábyrgð byrgð 
áá þegnum sþegnum síínum með aðstoð fagaðilanum með aðstoð fagaðila
ÁÁvallt með vallt með ááherslu herslu áá velferð barnannavelferð barnanna



RRöödd barnsinsdd barnsins

ÆÆskan sjskan sjáálfstlfstæætt skeið; Btt skeið; Böörn sjrn sjáálfstlfstææðir ðir 
einstakling með seinstakling með síín rn rééttindi.ttindi.
ÁÁhersla shersla sííðari ðari áár r áá rrééttindi barna.ttindi barna.
BarnasBarnasááttmttmááli Sameinuðu þjli Sameinuðu þjóóðanna 1992; ðanna 1992; 
BBöörn eiga rrn eiga réétt að koma sjtt að koma sjóónarmiðum snarmiðum síínum num áá
framfframfææri og ri og áá þau sþau séé hlustað hlustað íí samrsamrææmi við mi við 
aldur og þroska.aldur og þroska.
BarnaverndalBarnaverndalöögg 2002; B2002; Böörnum gefin kostur rnum gefin kostur áá
að tjað tjáá sig um msig um máál sem þau varðar.l sem þau varðar.
UngmennalýðrUngmennalýðrææði/ungmennarði/ungmennarááð.ð.



ÞrÞróóun starfskenningaun starfskenninga

Mikil jMikil jáákvkvææð starfsþrð starfsþróóun upp un upp úúr 1980 r 1980 
sem rekja msem rekja máá til lýðrtil lýðrææðisðisááherslna herslna 
samtsamtíímans.mans.

RRöödd viðskiptavinarins sterkari, rdd viðskiptavinarins sterkari, rééttur til ttur til 
ááhrifa.hrifa.



GrunnhugtGrunnhugtöökk

Valdefling Valdefling ‘‘empowermentempowerment’’..
LýðrLýðrææðiði
ÁÁhrif hrif áá eigið leigið lííf og umhverfif og umhverfi
Grunnþarfir og jafnvGrunnþarfir og jafnvæægigi

ÞÞáátttaka tttaka ‘‘useruser involvementinvolvement’’ og lýðrog lýðrææði.ði.
RRöödd notendadd notenda



FjFjöölskyldusamrlskyldusamrááðð

UndirbUndirbúúningur; samrningur; samrááðsaðiliðsaðili

FjFjöölskyldusamrlskyldusamrááðsfundurðsfundur
Upplýsingar frUpplýsingar fráá fagffagfóólkilki
FjFjöölskyldufundurlskyldufundur
ÁæÁætlun kynnt tlun kynnt 

EftirfylgdarfundurEftirfylgdarfundur



AðferðAðferð

Hluti af norrHluti af norræænni rannsnni rannsóóknkn
EigindlegEigindleg rannsrannsóóknaraðferð (knaraðferð (qualitativqualitative)e)

TvTvöö viðtviðtööl við þrjl við þrjúú bböörnrn
Tilfallandi gTilfallandi göögn yfir tgn yfir tíímabiliðmabilið
ÞÞááttttttöökuathugunkuathugun



ÞÞáátttakendurtttakendur

ÞrjÞrjúú 14 14 áára ungmenni og fjra ungmenni og fjöölskyldur lskyldur 
þeirra, þeirra, ööll bll búúsett sett íí ReykjavReykjavííkk

MMáál l íí vinnslu hjvinnslu hjáá Barnavernd ReykjavBarnavernd Reykjavííkurkur



FramkvFramkvææmdmd

Aðgangur Aðgangur íí gegnum Barnavernd Reykjavgegnum Barnavernd Reykjavííkurkur
Gerður skriflegur samningur við fjGerður skriflegur samningur við fjöölskylduna lskylduna 
um þum þááttttttööku ku íí rannsrannsóókninnikninni
ViðtViðtööl tekin l tekin íí heimahheimahúúsum barnannasum barnanna
ÞÞááttttttöökuathugun gerð kuathugun gerð áá
fjfjöölskyldusamrlskyldusamrááðsfundinumðsfundinum
Unnið með gUnnið með göögn sem skgn sem skööpuðust fyrir puðust fyrir 
fjfjöölskyldusamrlskyldusamrááðsfund, ðsfund, áá fundinum sjfundinum sjáálfum og lfum og 
áá eftirfylgdarfundinum.eftirfylgdarfundinum.



RannsRannsóóknarspurningarknarspurningar

1: 1: HvernigHvernig lýsalýsa bböörnrn aðstaðstææðumðum ssíínumnum::
a) a) FyrirFyrir fjfjöölskyldusamrlskyldusamrááðð??
b) b) EftirEftir fyrstafyrsta fund?fund?

2: 2: HvernigHvernig erueru bböörnrn undirbundirbúúinin fyrirfyrir
fjfjöölskyldusamrlskyldusamrááðsfundðsfund??
3: 3: HvernigHvernig upplifaupplifa bböörnrn fjfjöölskyldusamrlskyldusamrááðð
semsem aðferðaðferð??



Fyrir fjFyrir fjöölskyldu lskyldu --
samrsamrááðsfundinnðsfundinn

ÖÖll hll hööfðu bfðu böörnin einhverjar hugmyndir um rnin einhverjar hugmyndir um 
af hverju maf hverju máál fjl fjöölskyldu þeirra var unnið lskyldu þeirra var unnið 
hjhjáá Barnavernd ReykjavBarnavernd Reykjavííkurkur
Þau voru meðvituð um það að Þau voru meðvituð um það að áákveðna kveðna 
hluti þyrfti að bhluti þyrfti að bææta ta íí aðstaðstææðum þeirraðum þeirra



Eftir fundinnEftir fundinn

Fannst fundurinn jFannst fundurinn jáákvkvææðurður
Fannst hann mjFannst hann mjöög langurg langur
TTööldu hann gagnlegan og hldu hann gagnlegan og hööfðu fðu 
áákveðnar vkveðnar vææntingar um framtntingar um framtííðina þar ðina þar 
sem sem áákveðnum hlutum hafði verið lofaðkveðnum hlutum hafði verið lofað



UndirbUndirbúúningurningur

Vissu lVissu líítið um aðferðina en vissu að þetta tið um aðferðina en vissu að þetta 
var einhverskonar fundur var einhverskonar fundur 
Ekkert þeirra hafði mEkkert þeirra hafði mæætt eitt tt eitt íí viðtal hjviðtal hjáá
fféélagsrlagsrááðgjafanum frðgjafanum fráá þvþvíí að að áákvkvöörðun rðun 
um fundinn var tekinum fundinn var tekin
TTööldu sig ekki hafa val um það hvort þau ldu sig ekki hafa val um það hvort þau 
myndu mmyndu mææta ta áá fundinnfundinn
Ekkert þeirra hafði valið sEkkert þeirra hafði valið séér talsmannr talsmann



Upplifun barnanna af FGCUpplifun barnanna af FGC

““Við erum svona meiri fjVið erum svona meiri fjöölskylda nlskylda núú en en 
ááðurður””
““Það var meira svona traust milli til Það var meira svona traust milli til 
ddææmis milli mmis milli míín og mn og möömmu eftir fundinn mmu eftir fundinn 
en svo hen svo hæætti þaðtti það””
SSöögðust ekki hafa hitt fgðust ekki hafa hitt féélagsrlagsrááðgjafann ðgjafann 
sinn eftir fundinn (þremur msinn eftir fundinn (þremur máánuðum nuðum 
seinna)seinna)



Vangaveltur rannsakandaVangaveltur rannsakanda

Fagmenn eru enn Fagmenn eru enn íí llæærdrdóómsfasamsfasa
BBöörnin lrnin líítið undirbtið undirbúúin fyrir fundinn, vantar tengsl milli in fyrir fundinn, vantar tengsl milli 
barns og fbarns og féélagsrlagsrááðgjafa annars vegar og svo barns og ðgjafa annars vegar og svo barns og 
samrsamrááðsaðila hins vegarðsaðila hins vegar
Innri hvatning til þInnri hvatning til þááttttttööku ku áábbóótavanttavant
BBöörnin hrnin hööfðu skoðun fðu skoðun áá þvþvíí hvað þau vildu en fengu hvað þau vildu en fengu 
ekki tekki tæækifkifææri til að koma þeim skoðunum ri til að koma þeim skoðunum áá framfframfææriri
BBöörnin hrnin hööfðu vfðu vææntingar um að ntingar um að ““eitthvaðeitthvað”” myndi gerast myndi gerast 
áá fundinumfundinum
JJáákvkvææðni eftir fundinn ekki nýtt til frekari stuðningsðni eftir fundinn ekki nýtt til frekari stuðnings



Vangaveltur rannsakandaVangaveltur rannsakanda
LLíítiltil þþáátttakatttaka barnabarna íí áákvkvöörðunumrðunum um um 
eigiðeigið llííff
NauðsynlegtNauðsynlegt aðað vinnavinna úútt frfráá
valdeflingarhugtakinuvaldeflingarhugtakinu
BBöörnrn ogog ungingarungingar erueru einstaklingareinstaklingar semsem
beriberi aðað virðavirða ogog hlustahlusta áá



ÍÍ samfsamféélagilagi þarþar semsem llöögðgð erer
ááherslahersla áá lýðrlýðrææðiði þarfþarf lýðrlýðrææðiððið
aðað nnáá tiltil allraallra þegnaþegna, , llííkaka barnabarna..

TakkTakk fyrirfyrir!!
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