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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er nám og skólaganga fósturbarna. Markmið ritgerðarinnar er að 

svara spurningum sem eru hvernig skólaganga fósturbarna hefur verið og hvaða 

menntunarstigi þau ljúka. Fjallað verður um helstu skilgreiningar á fóstri og hvernig 

fósturráðstöfunum er háttað í öðrum löndum. Farið verður yfir barnaverndaryfirvöld og 

sérstaklega tekin fyrir barnavernd, barnaverndarnefndir og Barnaverndarstofa. Loks er fjallað 

um fósturbörn, hverjir helstu áhættuþættir í fóstri eru, nám fósturbarna og hvernig og hvaða 

áhrif fósturráðstöfun getur haft á skólagöngu barna. Notast var við bandarískar rannsóknir 

að mestu í umfjölluninni en þó var einnig notast við rannsóknir frá Noregi og Svíþjóð þegar 

skoðuð var skólaganga barna og hvers þau mega vænta í sambandi við nám. Niðurstaðan er 

sú að fósturbörn eiga erfiðara með nám. Í flestum tilfellum þurfa þau að flytja þegar þau fara 

í fóstur og við það myndast gat í menntun þeirra sé ekki sérstaklega hlúð að henni. Nám á 

það til að gleymast í vinnu barnaverndaryfirvalda því þar er fyrst og fremst hugsað um að 

fullnægja andlegum og líkamlegum þörfum barna en námsþörf barnanna getur gleymist. 

Skólar, kennarar, fósturforeldrar og félagsráðgjafar geta verið meira vakandi fyrir 

fósturbörnum og þeirra skólagöngu því það er margt sem þessir aðilar geta gert til þess að 

breytingin sem fylgir því að vera sett/ur í fóstur og til að röskun á námi barnsins verði sem 

minnst. 
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1 Inngangur 

Fóstur er eitt elsta barnaverndarúrræði sem er í notkun í dag (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Það er margt sem fylgir því að taka barn í fóstur eins og til dæmis ráðgjöf en í fóstri felst 

alltaf einhver ráðstöfun, hvort sem það er ráðstöfun til lengri eða skemmri tíma. Fóstur í 

íslenskri orðabók merkir uppeldi hjá öðrum en foreldrum (Mörður Árnason, 2002). 

Hugmyndin er sú að bæta stöðu og hag barna í erfiðum aðstæðum með því að koma þeim í 

fóstur á önnur heimili (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Ætlunin er að skoða hvernig skólaganga 

barna sem hafa verið eða eru í fóstri hefur verið og hvaða stigi menntunar þau börn ljúka. 

Til þess að geta farið nánar í að fjalla sérstaklega um fósturbörn og nám þeirra þarf að 

útskýra ýmis hugtök. Það fyrsta sem verður útskýrt er fóstur og mismunandi gerðir fósturs 

sem hægt er að ráðstafa í. Farið verður í hvernig fóstri er háttað í öðrum löndum. Útskýrð 

verða hlutverk Barnaverndarstofu og barnaverndarnefnda, þar á meðal hvað felst í að vera 

fósturforeldrar, hverjar kröfurnar eru á þá og hvaða skilyrði þeir þurfa að uppfylla til þess að 

geta verið fósturforeldrar. Þar á eftir kemur fræðilegur kafli þar sem farið er í helstu 

kenningar um nám og meðal annars farið í kenningar Vygotsky. Síðan mun vera fjallað um 

fósturbörnin sjálf, nám á mismunandi stigum, hlutverk skóla og kennara, um það þegar 

fósturbörn verða sjálfráða og að lokum verður fjallað um hlutverk félagsráðgjafa.  

  



  

4 

 

2  Hvað er fóstur 

Fóstur er barnaverndarúrræði fyrir börn sem teljast ekki vera óhult á heimili sínu. Barni er 

fundin fjölskylda sem á að hafa það markmið að koma barninu aftur til líffræðilegra foreldra 

sé um tímabundið fóstur að ræða. Barnaverndarstofa sér um fósturráðstafanir á Íslandi 

(Barnaverndarstofa, e.d. -a) nánar er greint frá hlutverki Barnaverndarstofu síðar. Fóstur er 

mikið inngrip inn í einkalíf fjölskyldna. Það hefur mikil tilfinningaleg áhrif á bæði barnið sjálft 

og foreldrana. Þar lítur í lægra haldi réttur foreldris gegn þeim rétti sem barnið sjálft hefur. Í 

mörgum löndum eru það talin opinber afskipti að barni sé komið fyrir í umsjá aðila sem að 

ekki eru forsjárforeldrar barnsins en það er gert þegar að velferð barnsins er í húfi (Gilbert, 

2012). Þegar búið er að taka ákvörðunina um að taka barn af heimili og koma því fyrir í fóstur 

vaknar alltaf spurningin hvert á að senda það og hvar á það að vera. Ætíð skal notast við 

vægasta úrræði hverju sinni, en í sumum tilfellum er fóstur vægasta úrræðið sem í boði er 

þegar öll önnur úrræði hafa verið fullreynd (Courtney, 1998). 

Hugmyndin er sú að með fóstri megi bæta stöðu og hag barna í erfiðum aðstæðum 

með því að koma þeim í fóstur á önnur heimili (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Samkvæmt 

reglugerð um fóstur nr. 804/2004 er fóstur þegar barnaverndarnefndir fela einstaklingum 

sem ekki eru líffræðilegir foreldrar barns umsjá eða forsjárskyldur þess í minnst þrjá mánuði. 

Fóstur getur svo verið þrennskonar, tímabundið fóstur, styrkt fóstur og varanlegt fóstur og 

verður fjallað um hverja tegund fyrir sig hér á eftir.  

Samkvæmt reglugerð um fóstur eiga hagsmunir barns ætíð að vera hafðir að leiðarljósi 

þegar því er komið fyrir í fóstri. Barnið á að fá að tjá sínar skoðanir hafi það aldur og þroska 

til þess. Áður en til fósturs kemur eiga öll önnur úrræði að hafa verið reynd og passa þarf að 

röskun á högum barnsins verði sem minnst. Barnið á að búa við góðan aðbúnað og 

fósturforeldrar þurfa að huga vel að því af umhyggju og nærgætni. Barnið á ætíð að vera 

upplýst um ástæður þess að það er í fóstri og hvað barnaverndarnefnd hefur í huga með 

framtíð þess. Eftir að barnið lýkur langtímafóstri við 18 ára aldur getur það farið fram á að 

ráðstöfunin haldi til 20 ára aldurs en þegar um langtíma fóstur er að ræða þá er gert ráð fyrir 

því að barnið geti áfram dvalið hjá fósturforeldrum sínum þar til það getur staðið á eigin 

fótum. Þegar um tímabundið fóstur er að ræða þarf að gæta þess að heimkoma til 

kynforeldra sé vel undirbúin og barnið sjálft vel undir það búið að snúa aftur heim. 
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Samkvæmt reglugerð um fóstur er athugað í þeim tilfellum þar sem annað kynforeldri 

fer með forsjá hvort að hitt kynforeldri geti tekið barnið að sér ef það er talið barninu fyrir 

bestu áður en til fósturráðstöfunar kemur. Eins eru nánustu ættingjar kannaðir, hafi þeir 

fengið leyfi hjá Barnaverndarstofu til þess að taka barn í fóstur. Barnaverndarnefnd getur 

samkvæmt barnaverndarlögum tekið við forsjá eða umsjá barns með samþykki foreldra. En 

samkvæmt reglugerð um fóstur hefur Barnaverndarnefnd heimild til þess að afsala forsjá til 

þess foreldris sem ekki hafði forsjá. Þegar þetta ber undir þarf að meta hæfni foreldrisins og 

gera skriflegan samning við foreldrið. 

Barnaverndarnefnd er skyldug samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 til þess að 

ráðstafa barni í fóstur þegar aðstæður barns hafa verið kannaðar og sú könnun og vinnsla 

málsins hefur leitt í ljós eitthvað af eftirfarandi:  

 Foreldrar barnsins afsala sér forsjá/umsjá og samþykkja fósturráðstöfunina. 

 Úrskurður liggur fyrir um heimild til þess að senda barn í fóstur þegar samþykki 

foreldra liggur ekki fyrir. 

 Þegar foreldrar hafa verið sviptir forsjá. 

 Ef að barn hefur enga forsjáraðila til dæmis vegna andláts þeirra. 

 Ef barn kemur hingað til lands án forsjáraðila og fær hæli eða dvalarleyfi.  

2.1 Tímabundið fóstur 

Samkvæmt reglugerð um fóstur kemur fram að þegar um tímabundið fóstur er að ræða er 

átt við að fóstur vari í ákveðinn tíma. Til dæmis á meðan verið er að vinna í því að bæta þær 

aðstæður sem barnið hefur búið við hjá foreldrum sínum. Einnig er barn látið í tímabundið 

fóstur þegar ætlunin er að annað úrræði taki við í framhaldi af því.  
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2.2 Varanlegt fóstur 

Varanlegt fóstur samkvæmt reglugerð um fóstur er þegar barni er komið fyrir í fóstri hjá 

fósturforeldrum þar til að það verður sjálfráða. Til dæmis þegar að allt lítur út fyrir að barnið 

geti ekki snúið aftur til foreldra sinna og aðstæður þess verði ekki hægt að bæta með öðrum 

hætti en þessum. Ekki er gerður langtímasamningur fyrr en að reynslufóstri liðnu. En 

reynslufóstur er þegar barn fer í fóstur til fjölskyldu með það að markmiði að skoða hvernig 

fjölskyldan passar barninu. Það er þó að jafnaði ekki lengra en þrír mánuðir og alls ekki 

lengra en eitt ár. Að reynslutímanum loknum er svo metið hvort að þörfum og hagsmunum 

barnsins sé mætt á viðkomandi heimili. Ef þeim er mætt þá fer barnið í varanlegt fóstur þar 

sem barninu er tryggð umönnum, öryggi og stöðugleiki til framtíðar.  

2.3 Styrkt fóstur 

Markmiðið með styrktu fóstri samkvæmt reglugerð um fóstur er að barn fái sérstaka 

umönnum. Börn sem eru í styrktu fóstri eiga við hegðunarvandamál að stríða hvort sem það 

er vegna geðrænna vandkvæða, tilfinningalegra vandkvæða eða annara kvilla af svipuðu tagi 

og uppfylla því skilyrði að geta verið vistuð á stofnun eða heimili. En í stað þess að vista þau á 

þar til gerðum stofnunum er barninu komið fyrir í fóstri. Viðkomandi fósturforeldrar geta 

haft allt að þrjú börn í styrktu fóstri á sama tíma. Vilji fósturforeldrar hafa barn í varanlegu 

fóstri verða þeir að sækja sérstaklega um það til Barnaverndarstofu sem að getur veitt 

undanþágu frá reglunni en yfirleitt er miðað við að þeir sem að hafi barn í styrktu fóstri fáist 

einungis við þá tegund fósturs (Barnaverndarstofa, e.d. -b). 

2.4 Fósturráðstafanir í öðrum löndum 

Það er mismunandi eftir löndum hvað talið er vera fóstur. Í Kanada er ekki gerður 

greinarmunur á því hvort að barn búi utan heimilis eða enn á heimilinu en undir eftirliti 

félagsmálayfirvalda. Undanfarin ár hefur dregið úr tíðni fósturráðstafana í Bandaríkjunum 

(Gilbert, 2012), en slíkar ráðstafanir fara fram hjá þjónustustofnunum í Bandaríkjunum 

(Reynolds, 2011). Helst má tengja þá þróun við að fleiri tilfelli eru nú þess eðlis að 

upprunafjölskyldan taki barnið í fóstur í stað þess að barni sé komið í fóstur til alls óskyldra 

(Gilbert, 2012).  

Í rannsókn sem var unnin af Gilbert (2012) kom í ljós að Finnland skoraði hæst þeirra 

landa sem skoðuð voru þegar kom að fósturráðstöfunum. En þar ber einnig að horfa til þess 

að Finnar telja einnig börn sem hafa farið í fóstur vegna áhættuhegðunar, s.s. börn sem hafa 
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verið í glæpum eða misnotað fíkniefni. Sú er einnig raunin í Svíþjóð, en þessi tilfelli eru ekki 

innifalin í niðurstöðum frá Bandaríkjunum eða Bretlandi.  

Í Svíþjóð eru um 70% fósturráðstafana í samvinnu við foreldra og börn. Í flestum 

tilfellum eru börnin á aldrinum 13-17 ára. Því má draga þá ályktun að flest öll önnur ráð eru 

reynd til fullnustu áður en farið er í stórtæk inngrip eins og að taka barn af heimili. Foreldrar 

eru aðstoðaðir í að takast á við börn sín. Noregur hefur einnig líkt og Svíþjóð, verið með eldri 

börn í fósturráðstöfunum sem er öfugt við Bandaríkin og Bretland þar sem flest börn eru 0-4 

ára þegar þau fara í fóstur (Gilbert, 2012).  

Þegar barn fer í fóstur tekur ríkið að sér hlutverk foreldrisins. Í sumum tilfellum er ríkið 

með hlutverkið þar til barnið verður fullorðið. Því ber ríkinu að sjá til þess að barnið fái all 

sem það þarf bæði lagalega séð og siðferðilega (Courtney, 2009). 

2.5 Fósturrof 

Fósturrof er eins og nafnið getur til kynna fóstur sem hefur mislukkast. Það hefur rofnað og 

barnið er ekki lengur í fóstri. Ef fósturforeldrar eiga yngra barn en það barn sem þau taka í 

fóstur aukast líkurnar á fósturrofi. Þess vegna er reynt að para saman fósturforeldra sem eiga 

eldri börn fyrir ung börn sem þurfa á fóstri að halda. Börn sem dveljast á heimili með ungum 

börnum fósturforeldra eiga það til að vegna ekki eins vel og öðrum fósturbörnum. 

Fósturbarn þarf á óskiptri athygli foreldra að halda, að minnsta kosti við upphaf fósturs, til 

þess að mynda tengsl (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Sum börn sem eru að eldast úr fósturkerfinu ákveða að rjúfa fóstrið áður en þeim 

verður gert að fara. Þá lýkur fóstrinu á þeirra forsendum frekar en að því ljúki vegna þess að 

þau eru orðin of gömul. En með því að ljúka því á þennan hátt verður hættan meiri á því að 

þau þrói með sér einhverja sálræna röskun (Kirk og Day, 2011).  

  



  

8 

2.6 Tölulegar upplýsingar um fóstur 

Samkvæmt ársskýrslu Barnaverndarstofu (2011-a) fyrir árið 2008-2009 voru börn í fóstri 208 

talsins árið 2004 en 325 árið 2009. Fjöldinn hefur aukist jafnt og þétt á þessu tímabili. 

Langflest þeirra barna sem voru í fóstri voru í varanlegu fóstri eða meiri en helmingur þeirra. 

Lok varanlegs fóstur er yfirleitt vegna þess að börn ná sjálfræðisaldri en eins getur það einnig 

verið vegna fósturrofs. En það var lítið um fósturrof á árunum 2004-2008 en á árinu 2009 

voru sjö tilfelli þar sem fóstri lauk vegna fósturrofa. 

Fjölgun var í umsóknum um fósturheimili fyrir börn þegar bornir voru saman fyrstu 9 

mánuðir ársins 2011 við sömu mánuði árið 2010 en umsóknum fjölgaði úr 93 í 106 á því 

tímabili. Meðalaldur barna sem sótt var um fóstur fyrir voru 10,7 ár árið 2010 en 12,2 árið 

2011. Fjöldi umsókna vegna drengja árið 2010 var 46 eða 49,5% og stúlkna 57 eða 50,5%. 

Árið 2011 fjölgaði í hópi drengja en þá voru umsóknir fyrir drengi 64 talsins eða rúmlega 

60,4% og umsóknir fyrir stúlkur 42 talsins eða 39,6% (Barnaverndarstofa, 2011-b).  

Þegar skoðaðar eru tegundir fósturs, þá kemur fram fjölgun í styrktu fóstri semhækkar 

úr 12,9% árið 2010 í 23,6% árið 2011. Tímabundið fóstur er algengasta fyrirkomulagið, en á 

fyrstu níu mánuðum ársins 2010 voru 81,7% barna sem voru í fóstri í tímabundnu fóstri en 

68,9% árið 2011. Breytinguna þar má rekja til þess að fleiri börn fóru í styrkt fóstur. Varanlegt 

fóstur helst nokkuð jafnt á milli þessara ára, hækkar úr 5,4% árið 2010 í 7,5% árið 2011 

(Barnaverndarstofa, 2011-b). 

Til samanburðar, þá var kynjaskipting barna í fóstri í Bandaríkjunum samkvæmt 

rannsókn Reynolds (2011) á þann veg að 53% barna voru karlkyns en 47% kvenkyns og var 

meðalaldur barna í fóstri í Bandaríkjunum 9,8 ár og meðallengd fósturs var 16 mánuðir. 
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3 Barnaverndaryfirvöld 

Barnaverndaryfirvöld eru, samkvæmt barnaverndarlögum, mynduð af Velferðarráðuneytinu, 

Barnaverndarstofu, barnaverndarnefndum og kærunefnd barnaverndarmála.Hér á eftir 

verður farið nánar í hlutverk Barnaverndarstofu og barnaverndarnefnda. 

3.1 Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem fer með umsjón barnaverndarmála í umboði 

Velferðarráðuneytisins. Barnaverndarstofa á samkvæmt reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 

264/1995 að vinna að samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs. Aðalverkefni 

Barnaverndarstofu greinast í tvö svið, annars vegar margvísleg viðfangsefni sem snúa að 

starfsemi barnaverndarnefnda sveitarfélaganna og hins vegar yfirumsjón og eftirlit með 

rekstri sérhæfðra meðferðarheimila fyrir börn. Barnaverndarstofa gegnir einnig því hlutverki 

að koma á framfæri upplýsingum og fræðslu til fagfólks og almennings ásamt því að liðsinna 

barnaverndarnefndum við öflun hæfra fósturforeldra og ráðgjafar á því sviði. 

Barnaverndarstofa heldur reglulega ráðstefnur, fyrirlestra, heldur námskeið og gefur út 

handbækur fyrir barnaverndarnefndir, námskeið fyrir verðandi fósturforeldra og starfsfólk 

meðferðarheimila og sér um útgáfu skýrslu um starfsemi Barnaverndarstofu og 

barnaverndarnefnda. Barnaverndarstofa gegnir einnig rannsóknar- og þróunarhlutverki 

ásamt því að sinna erlendum samstarfsverkefnum og aflar þekkingar erlendis á sviði 

barnaverndar (Barnaverndarstofa, e.d. –c). Barnaverndarstofa starfar samkvæmt 

áðurnefndri reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995 og Barnaverndarlögum nr. 

80/2002.  

3.2 Barnavernd og barnaverndarnefnd 

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaganna og eru íbúar á bakvið hverja nefnd 

aldrei færri en 1500. Í smærri sveitarfélögum eru sameiginleg nefnd sett saman fyrir nokkur 

sveitarfélög. Einnig er í sumum tilfellum barnaverndarnefnd starfandi undir félagsmálanefnd 

en þá fela sveitastjórnir félagsmálanefnd störf barnaverndarnefndar. Barnaverndarnefnd sér 

um úrvinnslu barnaverndarmála samkvæmt barnaverndarlögum. Hún sér um könnun, 

málsmeðferð, ákvarðanatöku, beitingu úrræða og því að ljúka málum (Hrefna Friðrikdsóttir, 

2009). 
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Í nefndinni eru fimm einstaklingar og að minnsta kosti einn þeirra þarf að hafa 

lögfræðimenntun. Hinir fjórir þurfa að hafa þekkingu og áhuga á málefnum barna. Hver 

nefnd getur verið með sérhæft starfslið sem hefur sérfræðiþekkingu á ákveðnum sviðum svo 

það sé tiltækt ef á þarf að halda. Barnaverndarnefnd getur falið barnaverndarstarfsmönnum 

hjá félagsþjónustunni, ákveðið vald til að taka ákvarðanir í málum en það er alltaf 

barnaverndarnefnd sem hefur loka ákvörðunarrétt í málum sem lögð eru fyrir nefndina. Þar 

með talin fóstur og fósturráðstafanir (Hrefna Friðriksdóttir, 2009).  

3.3 Fósturfjölskyldur  

Þegar fósturforeldrar taka á móti barni í fóstur breytist samband á milli fjölskyldumeðlima 

sem fyrir voru. Þeir þurfa nú að gera pláss fyrir nýjum meðlimi og láta honum líða eins og 

hann sé velkominn. Það að vera fósturforeldri krefst tíma og þolinmæði þar sem börn geta 

komið úr mismunandi aðstæðum. Fósturbarnið krefst því mikils tíma frá foreldrinu sem veitir 

því athygli á kostnað þeirrar athygli sem ætti annars að beinast að því barni sem fyrir var ef 

eitthvað barn var fyrir. Þetta getur leitt af sér ýmis vandamál í fjölskyldunni sem 

fósturforeldrarnir og börnin verða að leysa úr í sameiningu svo að allir verði ánægðir með sitt 

(Höjer, 2002). 

Til er félag fósturforeldra (FFF) á Íslandi en skilyrði aðildar í það félag er að hafa barn 

eða fullorðin einstakling í einhverri tegund af fóstri eða hafa hugsað sér að verða 

fósturforeldri (Félag fósturforeldra, e.d. –a). Félagið vinnur að hagsmunamálum 

fósturforeldra og fósturbarna í samtarfi við nágrannalönd okkar (Félag fósturforeldra, e.d. –

b).  

Algengara er orðið að ættingjar taki að sér barn í fóstur í stað þess að barnið sé sett í 

fóstur utan fjölskyldunnar (Gilbert, 2012). En það hvert fósturbarnið fer í fóstur hefur 

ákveðið forspárgildi um það hvernig fóstrið komi til með að ganga. Þegar barn fer í fóstur til 

skyldmenna þá er töluvert líklegra að það verði á því heimili til langframa. Þeim líkindum ber 

þó að taka með fyrirvara því samkvæmt rannsókn sem gerð var kom fram að þau börn sem 

fara í fóstur til skyldmenna eru ólíklegri til þess að eiga við heilsufarsleg vandamál að stríða. 

Einnig er ólíklegra að þau séu ungbörn eða að þau hafi farið í fóstur vegna líkamlegs eða 

kynferðilegs ofbeldis (Havlieck, 2011). 

Í mörgum tilfellum er börnum komið fyrir á þeim fósturheimilum sem tiltæk eru hverju 

sinni í stað þess að bíða og sjá hvaða fósturheimili hentar barninu best með því að para 
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saman barn og fósturforeldra sem að eiga vel saman. Langtíma áhrif þeirra truflana sem 

orðið geta vegna illa paraðra fósturforeldra og fósturbarna hefur ekki verið rannsakað mikið. 

En illa hugsuð pörun getur haft áhrif á getu barnsins til vaxtar, þroska og tengslamyndunar 

sem fylgir því að fullorðnast (Havlieck, 2011). 

3.3.1 Kröfur og skilyrði 

Þegar einstaklingar hafa ákveðið að þeir vilji gerast fósturforeldrar þurfa þeir samkvæmt 

reglugerð um fóstur að sækja um leyfi til Barnaverndarstofu á eyðublöðum sem hún hefur 

útbúið. Þar þarf að taka fram hvers kyns fóstur viðkomandi er tilbúinn til að takast á við. 

Umsókninni þarf samkvæmt fyrrnefndri reglugerð að fylgja eftirfarandi: 

 Hjúskapar-/sambúðarvottorð ef það á við 

 Vottorð frá lækni um heilsu 

 Samþykki umsækjanda og allra þeirra sem búa á heimili hans og eru 15 ára og eldri 

um það að Barnaverndarstofu verði heimilt að skoða sakaskrá þeirra 

 Umsögn frá ættingja 

 Umsögn frá vinnuveitanda 

 Skattaframtöl síðastliðinna tveggja ára 

 Greinargerð sem umsækjandi gerir um ástæður þess að hann vilji gerast 

fósturforeldri og taka barn í fóstur 

Samkvæmt reglugerð um fóstur þarf Barnarverndarstofa að fá umsögn frá viðeigandi 

barnaverndarnefnd áður en endanleg ákvörðun er tekin um hæfni einstaklinga til þess að 

taka barn í fóstur. Umsögnin felur í sér lýsingu á væntanlegum fósturforeldrum og 

upplýsingum meðal annars um atvinnu og menntun þeirra sem og fjölskylduaðstæðum. 

Barnaverndarstarfsmaður fer í að minnsta kosti eina heimsókn á heimili umsækjendanna á 

meðan ritun umsagnarinnar stendur yfir. 

Þeir sem sækjast eftir því að verða fósturforeldrar þurfa samkvæmt reglugerð um 

fóstur að fara á námskeið sem Barnaverndarstofa heldur áður en þeir geta fengið leyfi til 

þess að fá til sín barn í fóstur. Með námskeiðinu á að leggja mat á hæfni væntanlegra 
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fósturforeldra til þess að annast og ala upp barn og sjá til þess að þeir fái nauðsynlega þjálfun 

og undirbúning fyrir komandi starf. Hægt er að fá undanþágu frá því að mæta á námskeiðið 

en í þeim tilvikum þarf Barnaverndarstofa að meta sérstaklega þau atriði sem annars væru 

metin á námskeiðinu. Að því loknu getur Barnaverndarstofa gefið út leyfi til fósturs. 

Fósturforeldrar þurfa að sækja um í hvert sinn sem þeir óska eftir því að taka barn í fóstur til 

Barnaverndarstofu sem þá metur hvort að viðbótarupplýsinga sé þörf. Séu meira en tvö ár 

liðin síðan að sakaskrá var send inn þá biður Barnaverndarstofa um heimild til þess að afla 

upplýsinga um sakaskrá auk þess sem að aðili frá barnaverndarnefnd fer í heimsókn á heimili 

fósturforeldrisins. Líði meira en tvö ár frá því umsókn var samþykkt þar til fósturforeldrar fá 

barn í fóstur þarf að sækja um að nýju. Barnaverndarstofa heldur úti skrá um alla þá sem 

leyfi hafa fengið sem fósturforeldri. Í skránni koma fram grunnupplýsingar um einstaklingana 

en einnig kemur fram hvort að fjölskyldan er með önnur börn í fóstri eða búi jafnvel yfir 

sérstökum styrkleikum sem gætu nýst við sérstakar aðstæður (Barnaverndarstofa e.d. –d). 

Í reglugerð um fóstur kemur fram að fóstursamningar eru gerðir á milli fósturforeldra 

og barnaverndarnefnda þegar barn fer í fóstur og er hann er ávallt skriflegur. Í honum kemur 

fram tímarammi fóstursins en hann skal aldrei vera lengri en til eins árs í senn þegar um er 

að ræða tímabundið eða styrkt fóstur, hverjar greiðslur til fósturforeldra skuli vera og 

hvernig stuðningi við barnið og fósturforeldrana kemur til með að vera háttað. En 

fósturforeldrar eiga t.d. rétt á viðtalsmeðferð og handleiðslu. 

Fósturforeldrar þurfa samkvæmt reglugerð um fóstur að geta veitt barni umönnun, 

öryggi og geta mætt þörfum þess, því það hefur ekki búið við góðar aðstæður eða á við 

einhver vandamál að stríða. Fósturforeldrarnir þurfa að vera heilsuhraustir og búa við 

traustan fjárhag. Þeir þurfa að vera félagslega færir til þess að geta stuðlað að 

uppbyggilegum þroska barnsins. 

Sé barn yngra en átta ára þegar það er tekið í varanlegt fóstur öðlast fósturforeldrarnir 

rétt til fæðingarorlofs samkvæmt Lögum um fæðingar-og foreldraorlof nr. 95/2000. Hvort 

foreldri um sig öðlast þrjá mánuði og geta þeir, svo deilt með sér þremur mánuðum til 

viðbótar. 
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3.4 Fræðilegur kafli 

Ungmenni sækjast í þau störf og þá menntun sem foreldrar þeirra hafa. Þau börn sem eiga 

foreldra sem eru læknar, lögfræðingar eða verkfræðingar eru líklegri til að fara í svipað 

langtímanám en þau börn sem eiga foreldra með minni menntun. Börn sem eiga foreldra 

með lægra menntunarstig fara frekar í störf sem krefjast ekki langrar menntunar, eins og t.d. 

ritara, pípulagningar eða vinnu við matarframleiðslu. Þessi líkindi á námi barns í tengsum við 

foreldra þess, má rekja til svipaðs persónuleika og áhugasviðs, færni til náms og til vitrænnar 

getu. Börn sem eiga langskólagengna foreldra fá einnig oftar hvatningu og betri upplýsingar 

um nám og vinnu vegna reynslu foreldranna. Foreldrarnir geta þó haft mikil áhrif á börn sín 

þrátt fyrir að hafa takmarkaða menntun sjálfir. Þannig geta foreldrar sem ekki eru mikið 

menntaðir hvatt börn sín til þess að sækja sér meiri menntun og stutt börn sín við þá 

ákvörðun (Berk, 2007). 

Undanfarna tvo áratugi hefur skólaganga fósturbarna farið að vekja athygli 

fræðimanna. Vinnerljung (1998) taldi fósturbörn ekki vera of frábrugðin börnum sem búa við 

slæmar aðstæður. En fósturbörn sem höfðu dvalið lengur en fimm ár í fóstri voru líklegri til 

að ganga betur í skóla en þau fósturbörn sem höfðu dvalið skemur. Hann hélt því einnig fram 

að rannsóknir bendi ekki til þess að erfðir hafi mikið að gera með gengi í skóla heldur bentu 

þær heldur til þess að börn mótuðust fremur af fyrri reynslu, og að samspil áfalla, lélegra 

uppeldisskilyrða og lélegrar meðferðar drægju úr námsgetu. 

Tilgátur eru til um að neikvæð reynsla í upphafi fósturs og jafnvel við kynfjölskyldu 

barns hafi varanleg áhrif á vitræna og andlega hæfileika barns. Í tengslum við þessa tilgátu 

hefur einnig komið fram að oft koma mál barna of seint inn á borð barnaverndaryfirvalda og 

börnin jafnvel með of mörg vandamál til að raunhæft sé að þau nái góðum árangri í skóla. 

Þar getur takmarkaður tímarammi sem fóstrinu er ætlað að vara og mikil vinna með aðra 

þætti hjá barninu dregið úr námsmöguleikum þess í fóstri (Vinnerljung, Öman og 

Gunnarsson, 2005). 

Sonia Jackson, sem er breskur félagsráðgjafi, hefur hafnað þessari tilgátu og vill frekar 

meina að kerfið sé að bregðast börnunum og vísar þá í að útkoman virðist vera svipuð eða sú 

sama hjá þeim börnum sem koma ung í fóstur og eru í fóstri fram á fullorðinsár og hjá þeim 

sem koma þegar þau eru eldri (Vinnerljung o.fl., 2005). 

Erfitt hefur reynst að meta árangur inngripa líkt og fósturs í sambandi við menntun því 

fáar ef nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar, sem taka tillit til áhrifa menntunar foreldra eða 
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vitrænnar getu barna áður en fósturráðstöfun hefst. Að auki getur reynst erfitt að greina í 

sundur mismunandi tegundir fósturs og hvaða áhrif mismunandi fóstur hefur á börnin. Aðrir 

annmarkar á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið eru m.a. að úrtök eru gjarnan lítil og 

fáar langtímarannsóknir hafa verið gerðar (Vinnerljung o.fl., 2005). 

3.4.1 Kenning Vygotsky 

Samfélags- og menningar kenning (e. sociocultural theory) Vygotsky fjallar um það að hæfni, 

viðmiðum og gildum er miðlað frá einni kynslóð til þeirrar næstu. Vygotsky vildi meina að 

félagsleg samskipti væru sérstaklega mikilvæg og átti þá við að samskipti, þeirra sem eldri og 

vitrari eru við börn, væru þeim mikilvæg til að læra þá hugsun og hegðun sem tíðkast í 

samfélaginu (Berk, 2007). 

Hann sagði einnig að fullorðnir og jafningjar barna hjálpa börnum að tileinka sér 

menningarlegan þroska og að samskipti sem fara fram verði að lokum hluti af þeirri hugsun 

sem barnið hefur. Þau tileinka sér þroska og útfæra hann á sinn eigin hátt. Þau nýta sér 

tungumálið sem notað hefur verið í samtölum til þess að öðlast sjálfstæða hugsun og 

aðferðir til að þess að afla sér nýrrar hæfni (Berk, 2007). 

Vygotsky var sammála Piaget um að börn væru virkar, uppbyggjandi verur. En ólíkt 

Piaget, sem einblíndi á sjálfstæði barna við að útskýra heim sinn fyrir sjálfum sér, horfði 

Vygotsky fremur á vitsmunalega þroskan sem hluta af félagslegu ferli sem væri háður 

stuðningi fullorðinna og þroskaðri jafningja þegar börn prufa nýja hluti (Berk, 2007; Beckett 

og Taylor, 2010). 

Börn fara í gegnum ákveðið ferli. Þau læra tungumál og geta því tekið þátt í samræðum 

við aðra. Við það eykst menningarleg færni þeirra. Þegar börnin koma svo í skóla eyða þau 

miklum tíma í að ræða um tungumál, læsi og fræðilegar hugmyndir í tengslum við reynslu 

þeirra á tungumálinu sem svo hvetur þau til sjálfstæðrar hugsunar. Þau eflast í rökhugsun og 

í því að leysa vandamál. Vinnupallar (e. scaffolding) er það kallað þegar námsefni er einfaldað 

til þess að henta þroska barns án þess þó að gera það of auðvelt. Það þarf að vera hæfilega 

þungt svo barnið fái eitthvað út úr því að leysa verkefnið. Sé verkefnið við hæfi þroska og 

skilnings barnsins nær það að klára verkefni sem það hefði ekki annars getað. Það getur 

vakið hjá barninu áður óþekkta ánægjutilfinningu að ná loks að ljúka verki og stuðlar að 

jákvæðum þroska (Berk, 2007). 
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Kenningu Vygotsky má tengja við börn sem búa við óviðunandi aðstæður og 

fósturbörn. Þau börn eru líkleg til að fá ekki þá örvun sem þau þurfa heima fyrir og því verður 

vitsmunalegur þroski minni. Börn sem búa við óviðunandi aðstæður geta upplifað m.a. 

hugræna vanrækslu sem getur komið fram í því að lítið sem ekkert er talað við þau. Þau læra 

þá ekki þá hugsun sem önnur börn læra úr umhverfi sínu né tileinka sér tungumálið á þann 

hátt sem til er ætlast af samfélaginu. Fósturbörn, mörg hver þurfa að flytja ítrekað og skipta 

um skóla. Þá gæti vantað að finna námsefni við hæfi þar sem skólaskýrslur og annað flyst 

seint á milli og því ekki vitað í byrjun hvað það er sem að hentar barninu. Eins þekkir kennari 

ekki til barnsins og hvað gæti hentað fósturbarninu best. En með því að fylgjast með og nýta 

til dæmis vinnupallana væri hægt að aðstoða barnið við að fá verkefni við sitt hæfi. Það þyrfti 

að fylgjast með því í byrjun og sjá hvað það væri sem hentar og svo passa að hafa efnið alltaf 

hæfilega þungt en ekki of létt til þess að stuðla að áframhaldandi þroska barnsins (Berk, 

2007). 
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4 Fósturbörn 

Fósturbarn er barn sem ekki hefur stuðning foreldra sinna og hefur verið komið fyrir hjá 

óskyldum aðila eða fjölskyldumeðlimi. Þessir aðilar fara ekki með forsjá barnsins en vinna 

sem hluti af teymi með það að markmiði að uppfylla þarfir barnsins. Aðal markmiðið er að 

barnið geti snúið aftur heim þegar um skammtímafóstur er að ræða. Fósturforeldrar og 

fagaðilar bera ábyrgð á því að hjálpa foreldrunum að ná þessu markmiði (Reynolds, 2011). 

Meirihluti barna í fóstri hefur ávallt komið frá fátækum minnihlutafjölskyldum (Zetlin 

og Weinberg, 2004). Flest börn fara í fóstur vegna vanrækslu eða ofbeldis sem þau hafa 

orðið fyrir. Það er áfall að verða fyrir ofbeldi eða vera vanræktur af foreldri og getur haft þær 

afleiðingar í för með sér að barn eigi erfitt með að stunda nám eða það þrói með sér 

námsörðugleika sem helst svo gjarnan í hendur við sálræn vandkvæði og hegðunar- eða 

tilfinningalega örðugleika. Það getur einnig verið áfall fyrir barn að þurfa að skipta um skóla í 

kjölfar þess að vera sett í fóstur (Day, Dworsky, Fogarty og Damashek, 2011). 

 Fósturbörn í Bandaríkjunum flytja að meðaltali tvisvar sinnum oftar á skólagöngu sinni 

en þau börn sem ekki eru í fóstri samkvæmt bandarískum rannsóknum (Reynolds, 2011; 

Sullivan, Jones og Mathiesen, 2010). En að meðaltali flytjast börn í fóstri allt að þrisvar 

sinnum á ári hverju sem hefur í för með sér að þau skipta um skóla í jafn mörg skipti. Börnin 

missa allt að sex mánuði af kennslu og námsframförum í hvert skipti sem þau skipta um skóla 

vegna þess að barnaverndaryfirvöld og starfsfólk skólanna vinna ekki nógu vel saman. Með 

því er átt við að skólaskýrslur færast seint á milli skóla sem orsakar það að börnin dragast 

aftur úr. Ef gögn um þau hafa ekki borist, geta þau verið sett í ákveðinn bekk eða námskeið 

sem þau hafa jafnvel þegar lokið og þar með missa þau af þeim námskeiðum sem hefðu 

hentað þeim mun betur (Kirk og Day, 2011). Í hvert skipti sem að barn flytur þá getur það 

upplifað tilfinningu sem lýsir sér í því að það sé að missa tökin á lífi sínu þar sem það missir 

tengsl við fjölskyldu, vini og aðra sem hafa verið viðloðandi líf þess fram til þessa (Havlicek, 

2011). Börnin verða að aðlagast nýjum skóla og eignast nýja vini í hvert skipti sem þau flytja 

sem orsakar hegðun sem er jafnvel úr takti við þá hegðun sem þau höfðu áður. Það hefur 

borið mikið á hugarfari á borð við „mér er alveg sama“ og að börnin dragi sig úr félagslífi 

skólans (Reynolds, 2011). Rannsókn sem gerð var í þremur fylkjum í Bandaríkjunum; Illinois, 

Iowa og Wisconsin, sýndi að yfir einn þriðji af 17 og 18 ára fósturbörnum höfðu skipt um 
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skóla fimm sinnum eða oftar vegna þess að þau höfðu verið flutt á milli fósturheimila. Þessar 

breytingar í skóla geta haft neikvæð áhrif á það hvernig börnum svo gengur í námi. 

Námsframvinda getur orðið óeðlileg sérstaklega ef að barnaverndaryfirvöld og skólar vinna 

ekki markvisst saman að því að gera flutninginn sem áhrifaminnstan fyrir barnið (Day o.fl., 

2011). Vinnerljung o.fl. (2005) sögðu 13-16 ára aldurinn vera talinn viðkvæman og erfiðan 

aldur til þess að vera að flytjast á milli hverfa eða fara í fóstur. Það er á þeim tíma sem börn 

eru undirbúin fyrir framhaldsnám að loknum grunnskóla. Börnin fara í skóla í því hverfi sem 

fósturforeldrarnir búa í stað þess að halda áfram í sínum skóla, nema fósturforeldrarnir búi í 

sama hverfi og barnið bjó í (Reynolds, 2011). 

Alla barnæskuna er verið að kenna börnum hluti sem að nýtast þeim þegar þau komast 

á fullorðinsaldur. Aðdragandi fullorðinsáranna er þó auðveldari fyrir sum börn en önnur. 

Börn sem að vaxa úr fósturkerfinu eru sérstaklega viðkvæm fyrir þessu stigi þroskaferlisins, 

þó geta sum fósturbörn komist í gegnum þetta ferli svo til áfallalaust (Fowler, Toro og Miles, 

2011). Börn í fóstri eiga jafnan rétt og önnur börn til þess að ná markmiðum sínum hvort sem 

þau eru náms- eða atvinnulegs eðlis (Kirk og Day, 2011). Fósturbörn þurfa oft að taka á sig 

ábyrgð fullorðinna og hafa tilhneigingu til að hafna yfirvöldum og jafnvel reyna að taka 

ákvarðanir sem fullorðnir þurfa að taka (Reynolds, 2011).  

Fósturbörn hafa þörf fyrir tilfinninguna að tilheyra einhverju. Vinahópar, sem oft hafa 

þegar myndast þegar flest börn eru sett í fóstur, eru yfirleitt ekki opnar fyrir nýjum 

meðlimum en ef að hægt væri að koma barni inn í einhvern hóp af krökkum væri það 

barninu kært (Reynolds, 2011). 

Börn sem hafa verið í fóstri eiga það til að eiga erfitt með að deila með sér hlutum. 

Þetta geta verið hlutir eins og leikföng og litir. Þau hafa oft á tíðum upplifað skort sem getur 

valdið því að þau safna ótrúlegustu hlutum. Þau upplifa jafnvel kvíðatilfinningu þurfi þau að 

deila einhverju sem þau eiga eða hafa með öðrum. Fósturbörn hafa sum hver þurft að lifa í 

stanslausri samkeppni á athygli, grunnnauðsynjum eða gagnvart þeim sem eiga að hugsa um 

þau. Þau eru oft gjafmild undir niðri en hafa bælt það niður vegna aðstæðna. Þau eiga það 

hinsvegar til að kaupa sér vináttu eða gera eitthvað algjörlega úr karakter til þess að passa 

inn í hópinn. Þetta geta verið athafnir líkt og að gefa eitthvað sem þau eiga svo sem hluti eða 

svör við námsefni (Reynolds, 2011). 

Það sem væri auðveldast fyrir barnið er að það þurfi ekki að skipta um skóla, þó svo 

það fari í fóstur. Því mætti reyna að koma því fyrir í fóstri í því hverfi sem það bjó í fyrir, eða 
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jafnvel stuðla að því að það fái að halda áfram í sama skólanum, þó það búi fyrir utan 

hverfið. Þannig er hægt að fylgjast mun betur með barninu og það verður fyrir færri 

breytingum og áföllum (Zetlin og Weinberg, 2004). Ef fósturbarn þarf ekki að skipta um skóla 

við það að fara í fóstur hefur það betri möguleika á að standa sig í námi (Reynolds, 2011). 

4.1 Sjálfráða fósturbörn 

Á ári hverju eldast 29,500 einstaklingar úr fósturkerfinu í Bandaríkjunum. Það að eldast úr 

fósturkerfinu merkir það að þau verða sjálfráða og eru talin fullorðin í því fylki sem þau búa. 

Þau verða því að bera ábyrgð á sínum fjármálum og búsetu og fá ekki lengur sömu aðstoð frá 

félagsyfirvöldum þar sem þau búa og þau höfðu fengið áður (Fowler, Toro og Miles, 2011).  

Þau börn sem ljúka fóstri vegna aldurs hefja lífið oftar en ekki án félagslegsnets 

samkvæmt bandarískum rannsóknum og atvinnumarkaðurinn gefur þeim ekki nægilega há 

laun til þess að þau geti staðið undir sér sjálf. Ólíkt öðrum börnum og ungum fullorðnum þá 

hafa þessi börn oftast ekki sama bakland til þess að hjálpa þeim yfir erfiðustu hjallana og 

aðstoða þau við að halda vinnu til þess að geta unnið sig upp. Þegar þau lenda í hinum ýmsu 

uppákomum þá hefur fósturbarnið ekki sama stuðning og börn sem búa hjá foreldrum sínum 

við góðar aðstæður og getur því endað í vandræðum (Fowler o.fl., 2011).  

Vísbendingar eru uppi um það að fyrrum fósturbörn eigi erfitt með að finna örugga og 

stöðuga búsetu. Það hefur einnig komið í ljós að margir þeirra sem eru heimilislausir hafi 

áður verið fósturbörn, samkvæmt bandarískum rannsóknum. En það er fremur algengt að 

fullorðin fósturbörn flakki á milli vina eða líffræðilegu fjölskyldunnar og fái að gista hjá þeim 

tímabundið því þau hafi ekki efni á öðru húsnæði. Það gefur því auga leið að þessir ungu 

fullorðnu einstaklingar eru í raun bara að nýta sér það sem þau hafa og eru með því að 

fullnægja grunnþörfum sínum, húsaskjóli og mat. Því eru þau fremur lítið að hugsa um 

framtíðarmöguleika sína og sækja sér síður menntun, þó svo það eigi að sjálfsögðu ekki við 

um alla. En þau börn sem að búa ein tengjast samfélaginu í gegnum menntun eða vinnu, 

vegna þess að þau skortir gjarnan fjölskyldutengslin. Þau neyðast því til þess að verða 

sjálfstæðari en ella (Fowler o.fl., 2011). 

Búi börn í óöruggu umhverfi, eykur það líkurnar á því að þau dragist út í óheilbrigðan 

lífstíl seinna á lífsleiðinni. Í rannsókn sem að gerð var á 113 fósturbörnum í Wisconsin kom 

fram að börnin sýndu fremur merki um sálarlega krísu en jafnaldrar þeirra af sama kynþætti. 
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Að auki þá kom einnig fram í rannsókninni að 18% þessara barna höfðu verið tekin fyrir 

ólöglegt athæfi að minnsta kosti einu sinni eftir að fóstri lauk (Day o.fl, 2011). 

Mörg ungmenni eldast úr fósturkerfinu án fjárhagsstuðnings með takmarkaða 

menntun og reynslu, hafa ekki örugga búsetu og með lítinn eða engann stuðning frá 

fjölskyldu og vinum, sem gerir það að verkum að þau eru viðkvæmari fyrir neikvæðum 

félagslegum aðstæðum svo sem heimilisleysi, atvinnuleysi og því að verða mjög ungir 

foreldrar. Vegna þess að þau hafa takmarkaða menntun hafa þau minni aðgang að 

framhaldsnámi (Kirk og Day, 2011). 

Börn nú til dags fara seinna að heiman eða á milli tvítugs og þrítugs. Þessi fullorðnu 

börn foreldra sinni treysta því á foreldrana fyrir mat, húsnæði, menntun og vasapening 

jafnvel frá 18-34 ára (Courtney, 2009). Það þarf því að taka með í reikningin að fósturbörn 

hafa, í flestum tilfellum, ekki þennan valmöguleika. Þau geta verið í litlum sem engum 

samskiptum við kynforeldra sína og hafa jafnvel ekki verið sátt í fóstrinu (Jones, 2010). 

4.2 Nám fósturbarna 

Fósturbörnum á Íslandi á að vera tryggð skólaganga í því sveitarfélagi sem þau búa í og eiga 

félagsmálayfirvöld og fósturforeldrar að vinna saman að því að barnið geti stundað nám sitt 

sem næst heimili sínu (Barnaverndarstofa, e.d. –d).  

Þau börn sem fara á leikskóla, sem er fyrsta skólastig íslensks skólakerfis, fá, 

samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, aðlögun frá einu skólastigi yfir á það næsta en 

leikskólum er skylt að sjá til þess að tengsl á milli grunn- og leikskóla séu til staðar. Eins ber 

leikskólum að láta fylgja með allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru taldar fyrir aðlögun 

barns að grunnskólastigi. Grunnskólum er skylt samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 

að sjá til þess að gott samstarf myndist milli skóla og heimilis þeirra barna sem eru í 

skólanum. Skólaskylda ríkir á Íslandi og er öllum börnum 6-16 ár skylt að ganga í skóla. Fram 

kemur í sömu lögum að forsjáraðilar barnanna eiga að gæta hagsmuna þeirra, þeir bera 

ábyrgð á námi barna sinna og ber að fylgjast með námsframvindu. Forsjáraðilar eiga að fá 

tækifæri til þess að taka þátt í námi barna sinna. Skyldur kennara eru að fylgjast náið með 

námi nemenda sinna og meta þroska og almenna líðan þeirra. Öll börn eiga rétt á að stunda 

nám til 18 ára aldurs samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Börn verða að hafa 

lokið grunnskóla eða vera orðin 16 ára til þess að geta stundað nám á framhaldsstigi. 

Framhaldsskólarnir eiga að efla færni nemenda sinna á ýmsum sviðum svo sem í íslensku en 
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þeir eiga einnig að hvetja nemendur til sjálfstæðra vinnubragða og þjálfa þá í gagnrýnni 

hugsun samkvæmt sömu lögum. 

Það vekur athygli að meiri hluti barnanna í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) 

eru í eða hafa lokið námi á grunn- og framhaldsskólastigi. Þegar skoðaðar voru rannsóknir á 

fyrrum fósturbörnum í Bandaríkjunum kom í ljós að töluvert færri börn sem höfðu verið í 

fóstri luku framhaldskóla (Fowler o.fl., 2011; Reynolds, 2011) . Tekið var fram að ástæðurnar 

væru kannski síst fræðilegar hamlanir eða léleg námsgeta heldur frekar tilkomnar vegna 

fjárhagsvandamála eða lélegrar heilsu. Þar virðist þetta unga fólk ekki hafa jafn mikinn 

stuðning heima fyrir og ungmennin hér á Íslandi eins og kom fram í rannsókn Guðrúnar 

Kristinsdóttur (2004), en þar kom jafnframt fram að margir höfðu tök á því að búa áfram 

heima hjá fósturforeldrum á meðan að þeir voru að ljúka framhaldsskólanámi. 

Börn í fóstri eru berskjölduð þegar kemur að námi og námserfiðleikum (Zetlin og 

Weinberg, 2004). Í Bandaríkjunum einum eru yfir 500 þúsund börn í fóstri (Blome, 1997; 

Courtney, 2009; Reynolds, 2011; Zetlin og Weinberg, 2004) og eru flest þeirra í mikilli hættu 

á því að ganga illa í skóla. Vandamálin geta verið margvísleg en það getur meðal annars verið 

vegna þess að saga þessarra ungmenna og áhrifin sem hafa orðið á afköst þeirra í námi hafa 

verið fremur ósýnileg. Lítið er gert til þess að styðja við og mæta þörfum þessara barna og 

þeim vandamálum sem þau standa frammi fyrir, hvort sem um er að ræða 

hegðunarvandamál eða sálræn vandkvæði (Zetlin og Weinberg, 2004). 

Fósturbörn eru líklegri en önnur börn til þess að glíma við erfiðleika í skólanum hvort 

sem það eru námsleg vandamál eða hegðunarvandamál. Þau sýna minni vitsmunalega 

hæfileika og sýna minni námsárangur þegar þau eru borin saman við bekkjarfélaga. Þau 

skora lægra á stöðluðum prófum í bæði lestri og stærðfræði. Þau sýna hegðunarvandamál 

sem geta verið allt frá árásargirni, barnalegri hegðun og athyglissýki til þess að vera feimin 

eða kvíðin (Sullivan o.fl., 2010; Zetlin og Weinberg, 2004). Þau eru einnig líklegri til þess að 

þurfa á sérkennslu að halda (Sullivan o.fl., 2010). Erfiðleikarnir hafa þær afleiðingar að börnin 

fá lægri einkunnir og þurfa að sitja sama bekkinn aftur og/eða fá sérkennslu. Frá 25 til 52% 

fósturbarna eru í sérkennslu vegna þess að þau eiga við náms- eða sálræn vandamál að 

stríða (Zetlin og Weinberg, 2004). Næstum helmingur eða 45% af fósturbörnum sem að eru í 

6.-8. bekk eru talin hafa þörf fyrir sérkennslu samanborið við 16% þeirra nemenda sem aldrei 

hafa verið í fóstri (Kirk og Day, 2011). 
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Bæði einstaklings-og kerfisbundnir þættir hafa áhrif á það hvernig fósturbörnum 

gengur í skóla. Einstaklingsbundnir þættir geta verið áföll sem börnin hafa orðið fyrir og 

kerfisbundnir þættir geta verið sú ákvörðun að taka barn frá foreldrum og að koma því fyrir í 

fóstri. Það er samt sem áður áfall fyrir barnið og fjölskyldu að barnið sé tekið, sett í fóstur og 

aðskilið frá foreldrum og jafnvel systkinum eða að færa það frá einu fósturheimili til annars 

þegar tengsl hafa þegar myndast á fyrri staðnum (Day o.fl. 2011; Sullivan o.fl., 2010). 

Börn sem skipta oft um skóla geta orðið af mikilvægu efni og því verður námsgeta 

þeirra minni en ella (Zetlin og Weinberg, 2004). Það verður því ákveðið gat í menntun 

barnanna þar sem þau missa af miklu við skólaskiptin (Reynolds, 2011). Þau þekkja ekki til 

skólans sem þau hafa verið flutt í og geta því ekki tekið fullan þátt í öllu því sem fram fer í 

skólanum líkt og önnur börn gera (Zetlin og Weinberg, 2004). Sú staðreynd að þau flytjast oft 

milli skóla getur orsakað það að þau leggja minni vinnu í nám sitt og þau úrræði sem þeim 

standa til boða. Það getur einnig valdið streitu að falla inn í hópinn félagslega í nýjum skóla 

(Sullivan o.fl., 2010). 

Í Bandaríkjunum fylgja skólaupplýsingar börnunum þegar þau skipta um skóla. Þegar 

að þessum upplýsingum er ekki komið snemma til skila þá getur barn verið án þeirra 

sérkennsluúrræða, séu þau einhver, sem það þarfnast í þann tíma sem það tekur að fá þessi 

upplýsingaskjöl flutt (Day o.fl., 2011; Sullivan ofl., 2010; Zetlin og Weinberg, 2004). Oft eru 

börnin ekki nægilega lengi í hverjum skóla í einu til þess að geta hafið þá sérkennslu eða 

önnur úrræði sem þau þarfnast (Zetlin og Weinberg, 2004). 

Það er ekki skýrt hvort að erfiðleikarnir í námi séu til komnir vegna þess umhverfis sem 

barnið bjó við áður en barnið var sett í fóstur, eða eftir að það kom í fóstur. Það gæti verið 

samblanda af báðu. Þó er líklegra að börn sem eru í fóstri þurfi að endurtaka bekk í 

Bandaríkjunum og eru þau yfirleitt með minni afkastagetu en jafnaldrar. Sömu börn eru svo 

líklegri til þess að vera vísað úr skóla en þau börn sem ekki eru í fóstri (Day o.fl., 2011).  

Í Bandaríkjunum hafa rúmlega 73% fósturbarna verið rekin tímabundið úr skóla að 

minnsta kosti einu sinni frá 7. bekk. En um 16% hafa verið rekin úr skóla varanlega (McMillen 

o.fl., 2003). Samkvæmt rannsókn Vinnerljung o.fl. (2005) voru börn sem höfðu verið í fóstri 

tvisvar til þrisvar sinnum líklegri en önnur börn til þess að ljúka einungis skyldunámi. 

Rannsóknin var gerð á sænskum börnum sem barnaverndaryfirvöld þar í landi hafði þurft að 

hafa afskipti af. Stór hluti þeirra eða 35-65% höfðu ekki lokið skyldunámi samanborið við 

12% barna sem ekki hafa verið í fóstri. Einungis 2-11,5% höfðu lokið háskólagráðu en 27,5% 
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barna í samanburðarhópnum. Þau börn sem höfðu lokið hæsta menntunarstiginu af þeim 

sem höfðu verið í skóla höfðu verið í tímabundnu fóstri fyrir táningsaldurinn.  

Fósturbörn eru oftar en ekki eftir á í námi og þau skortir vilja, hvatningu og áhuga til 

þess að ná sér úr lægðum vegna þess að þau hafa verið í „að lifa af“ ham lengi. Þau geta 

verið gáfuð en nýta kannski ekki gáfurnar í nám. Þau geta verið búin að ákveða að hætta í 

skóla og áhuginn því verið eftir því. Þau telja yfirleitt menntun ekki skipta jafn miklu máli og 

aðra dagsdaglega hluti (Reynolds, 2011).  

4.2.1 Grunnskóli 

Afleiðing af námserfiðleikum barna í fóstri er sú að þau börn útskrifast síður úr 

gagnfræðiskóla en jafnaldrar þeirra (Day o.fl., 2011; Jones, 2010). Líkurnar eru misjafnar eftir 

því hvaða rannsókn er skoðuð en samkvæmt Reily (2003) voru 50% þeirra barna sem tóku 

þátt í rannsókninni ekki búin með gagnfræðiskóla en 75% þeirra höfðu samt löngun til þess 

að klára framhaldsskóla. Jones (2010) hafði svipaða sögu að segja en þar kom fram að 39-

65% fósturbarna ljúka gagnfræðiskóla miðað við 85% þeirra barna sem aldrei hafa farið í 

fóstur. 

Eldri ungmenni sem hætta í fóstri eiga erfitt með að byggja framtíð sína samkvæmt 

Mcmillen, Auslander, Elze, White og Thompson (2003) en einungis um 30-40% ljúka 

gagnfræðiskóla áður en þau ljúka fóstri. Sum útskrifast eftir að þau hafa hætt í fóstri og þá 

hækkar talan upp í 54-64% samkvæmt rannsókn þeirra. Lítill hluti barnanna, eða 2-11% fara í 

áframhaldandi nám þó svo að 79% barnanna sögðust vilja fara í frekara nám. Fósturbörn eru 

oft óánægð með þá menntun sem þau hafa fengið á meðan þau hafa verið í fóstri. Þau gera 

sér grein fyrir því að til þess að öðlast betra líf verði þau að vera í skóla en við það aukast 

líkurnar til muna að þau geti séð sér farborða. 

Ungmenni í fóstri eru tvisvar sinnum líklegri en aðrir á skólaaldri til þess að hætta í 

skóla áður en gagnfræðiskóla er lokið (Zetlin og Weinberg, 2004). Í rannsókn sem Day o.fl. 

(2011) gerðu kom fram að stúlkur í námi á framhaldsskólastigi voru líklegri en jafningjar 

þeirra til þess að hætta í námi áður en fyrsta ári þeirra lauk. Þessi munur kom ekki eins 

sterkur fram hjá drengjum. Rúmlega þriðjungur þeirra sem höfðu verið í fóstri hættu áður en 

þeir luku námsgráðu samanborið við einungis 18% þeirra sem höfðu ekki verið í fóstri en um 

martækan mun var að ræða. Um 21% þeirra sem höfðu hafið nám hættu áður en fyrsta árinu 

lauk samanborið við 13% þeirra sem að voru teknir til samanburðar. Munurinn á því að 
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hætta í námi var þó ekki eins mikill og búist hafði verið við og gæti það verið vegna þess að 

samanburðarhópurinn var valinn þannig að þar var hópur sem átti erfitt uppdráttar félags-og 

fjárhagslega þó svo að þeim hafi ekki verið ráðstafað í fóstur. Einungis tæplega einn þriðji af 

þeim sem eldist úr fósturkerfinu fer í framhaldsnám og um það bil helmingur þeirra útskrifast 

ekki úr gagnfræðiskóla. Fósturbörn upplifa ekki þann félagslega þroska sem fylgir því að fara í 

framhaldsskóla sem hefur svo aftur áhrif á það hvernig þau fullorðnast (Fowler o.fl., 2011). Á 

19 ári eru einungis 18% fósturbarna í fjögurra ára námi sem lýkur með námsgráðu miðað við 

62% jafnaldra þeirra sem ekki hafa verið í fóstri (Kirk og Day, 2011). 

Í rannsókn sem Sullivan o.fl. (2010) gerðu kom fram að flutningur á milli skóla hjá 

börnum á gagnfræðiskólaaldri höfðu meiri áhrif heldur en þeirra barna sem fluttu fram að 

12-13 ára aldri. Börn sem að færðust á milli skóla á gagnfræðiskólastiginu voru viðkvæmari 

fyrir hegðunarvandamálum því tilfærslan eykur þá ringulreið sem nú þegar er til staðar á 

kynþroskaskeiðinu. Rannsóknin gaf einnig til kynna að ástæður þess að reyna að halda barni í 

sama skóla eru ekki einungis námstengdar heldur einnig til þess að koma í veg fyrir 

hegðunarvandamál sem geta komið í veg fyrir eðlilegan þroska barna. 

4.2.2 Framhaldsnám 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að börn sem eru í eða hafa verið í fóstri fari síður í 

framhaldsnám en samanburðarhópar sem ekki hafa verið í fóstri. Það er einungis lág 

prósenta þeirra sem eru í fóstri sem fara í áframhaldandi nám. Þau börn sem þó fara í 

framhaldsskóla og háskóla eru ólíklegri til þess að ljúka við námsgráðu en aðrir nemar (Day 

o.fl., 2011; Reily, 2003). Í rannsóknum hefur komið fram að einungis 35% þeirra sem höfðu 

áður verið í fóstri kláruðu gagnfræðiskóla og einungis 11% þeirra fóru áfram í framhaldsnám 

eða í iðnskóla (Zetlin og Weinberg, 2004). Rannsóknir á því hvers vegna þessir einstaklingar 

ljúki ekki námsgráðum eru ekki langt á veg komnar. En það hafa komið fram vísbendingar um 

það að sú staðreynd að þessir einstaklingar hafa sem börn orðið fyrir miklum hindrunum í 

námi sínu svo sem að þurfa að skipta um skóla, jafnvel oft, setur sitt mark á skólaferil 

barnsins (Day o.fl., 2011). 

Bandarískar rannsóknir hafa einnig gefið vísbendingar um það að efnahagur hafi áhrif á 

það hvort að barnið geti gefið sig alveg að náminu eða ekki og var það aðal ástæða fyrir því 

að einstaklingar í könnun Courtney hættu í námi til þess að geta unnið. Þó svo að aðrir 

nemendur geti verið í svipuðum vandræðum þá eru fósturbörn í flestum tilfellum í 
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Bandaríkjunum, með minna bakland en önnur börn og eiga því erfiðara með að sjá fram úr 

vandamálum sem þessum. Það er því ákveðin lausn að þau geti gengið fyrir í starfsnám þar 

sem það getur haft minni áhrif á hvernig þeim tekst til við að halda áfram í námi vegna þess 

að þau hafa þá meiri tíma til þess að læra þar sem að vinnutími í starfsnámi getur verið 

sveigjanlegur (Day o.fl., 2011).  

Skortur á undirbúningi fyrir nám á framhaldsskólastigi er enn önnur ástæða þess að 

þessir einstaklingar ljúka ekki námi. Þau hafa sem börn flust mikið til og jafnvel misst af 

heilum áföngum sem hefðu getað nýst sem undirbúningur fyrir frekara nám (Day o.fl., 2011; 

Fowler o.fl, 2011). Þjónusta við námsmenn getur einnig haft áhrif og ekki er alltaf tekist 

sérstaklega á við þennan hóp, sem fósturbörn mynda, og því fær hann ekki það aðhald sem 

hann þarf og þær upplýsingar sem aðrir að öllu jöfnu fá frá jafnöldrum eða fjölskyldu (Day 

o.fl., 2011). 

Líklegar ástæður þess að börnin hættu í námi eru til dæmis þær að þau koma á 

framhalds- og háskólaaldur án þess stuðnings sem önnur börn hafa. Þau hafa í flestum 

tilfellum ekki fullan stuðning frá foreldrum eða fullorðnum einstaklingum og eiga erfitt með 

að eiga við það álag sem að fylgir því að vera í námi og vera þátttakandi í hinu daglega 

framhalds- eða háskólalífi (Day o.fl., 2011).  

Í langtímarannsókn sem Jones (2010) gerði kom fram að 53,8% barna sögðust ekki hafa 

verið vel undirbúin fyrir framhaldsnám. Það sem að hafði áhrif á skólagöngu þeirra voru til 

dæmis stuðningur, efnahagur og ferðir til og frá skóla. Það var ekkert barn sem sagðist ekki 

hafa haft nægilegan akademískan grunn til þess að geta hafið framhaldsnám. Þar gæti verið 

hentugt að nýta sér mentor kerfi eins og gert hefur verið við Félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands þar sem að eldri nemanda er úthlutaður hópur nýnema sem geta leitað til hans með 

spurningar. Auk þess getur eldri nemandinn kynnt nýnemunum í hópnum háskólasvæðið og 

jafnvel námið. Mentorinn fylgir nemunum eftir fyrstu önnina, hittir þá á fundum og er til taks 

fyrir þá ef á þarf að halda (Háskóli Íslands, e.d.). Kerfi sem þetta gæti nýst fósturbörnum vel 

sem stunda framhaldsskólanám. 
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4.2.3 Kennarar og skólar 

Skólar yfirsjá þarfir fósturbarna ef þeir líta ekki á fósturbörn sem börn með sérþarfir. Skólar 

og kennarar þurfa að skapa umhverfi þar sem börnin hrósa hvoru öðru fyrir afrek og hvetja 

hvort annað áfram án hættu á því að mistakast. Slíkt vinnuumhverfi í skólum getur hjálpað til 

þess að gera fósturbörn opnari. Í Bandaríkjunum liggur jafnvel ekki sú vitneskja fyrir í skólum 

að um fósturbarn sé að ræða þegar barnið byrjar í skólanum. Það koma yfirleitt snemma 

fram ýmsar vísbendingar um að ekki er allt með felldu hjá fósturbarninu meðal annars með 

námstakmörkunum eða hegðunarvandamálum (Reynolds, 2011). 

Það sem skólarnir geta gert og ættu að gera er að upplýsa kennara og annað starfsfólk 

um hvernig á að takast á við fósturbörn, hvernig áhrif eru á barnið og námsgetu þess sem og 

að efla barnið til að verða sterkari einstaklingur. Einnig geta skólar verið með námskeið fyrir 

fósturbörn til þess að hjálpa þeim sem dregist hafa aftur úr í námi vegna tíðra flutninga, til að 

ná jafnöldrum sínum sem allra fyrst (Zetlin og Weinberg, 2004).  

Skylda skóla er að uppfylla akademískar þarfir barna. Það þýðir einnig að skólinn þurfi 

að vera hluti af stuðningsteymi sem barnið þarnast og fá með því nauðsynlegar upplýsingar 

um barnið. Í kjölfar frekari upplýsinga getur starfsfólk skólans betur gert sér grein fyrir því 

sem barnið er að upplifa og getur því frekar veitt því þann stuðning sem það þarfnast. 

Fósturbörn þarfnast þess öryggis og þeirrar visku sem færustu kennararnir geta veitt 

(Reynolds, 2011). 

Kennararnir í rannsókn Skilbred og Havik (2011) voru sammála því að börn sem væru í 

fóstri væru undir meðallagi í samanburði við jafnaldra þegar litið var til getu og vilja til náms. 

Í sömu rannsókn kom fram að samvinna milli fósturforeldra, skóla og barnaverndaryfirvalda 

skipti miklu máli við eflingu barns til náms. Það kom fram að mikilvægt væri að 

fósturforeldrar væru vel upplýstir um það sem fram fer í skólanum og að kennarar barnanna 

fylgdu þeim vel á eftir. Einnig kom fram að þegar samband og samvinna var höfð við 

barnaverndaryfirvöld höfðu kennararnir ekkert nema gott að segja um það samstarf og að 

það hefði hjálpað til. Einnig kom fram í rannsókninni að börnum í fóstri gekk betur í skóla og 

við nám því lengur sem þau höfðu dvalið í fóstrinu.  

Nýta á reynslu sem fósturbörn hafa meðal annars sjálfsbjargarviðleitni til þess að leysa 

vandamál. Þau byrja jafnvel að sýna leiðtogahæfni þegar þau vinna í teymum og öðlast 

mælikvarða á jákvætt sjálfsálit sem aflað hefur verið í gegnum lífsreynslu (Reynolds, 2011).  
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Kennarar eru ólíklegri til þess að leggja vinnu í börn sem þeir þekkja ekki vel (Sullivan 

o.fl., 2010; Zetlin og Weinberg, 2004) og því gæti barni sem að sækir nýjan skóla fundist það 

vera einangrað eða hundsað (Zetlin og Weinberg, 2004). Kennarinn getur verið eina 

fullorðinsfyrirmynd barns fyrir utan fósturforeldrana. Þeir gegna því mikilvægu hlutverki ekki 

aðeins með tilliti til aðlögunar í skóla heldur einnig með því að hlúa vel að barninu og veita 

því jákvæðan grunn fyrir framtíðarþroska (Sullivan o.fl, 2010; Zetlin og Weinberg, 2004). Oft 

fá fósturbörn ekki að taka þátt í atburðum utan skóla eða auka námskeiðum vegna einhvers 

sem þau hafa áður gert eða vegna þess að fósturáætlunin þeirra gerir ekki ráð fyrir þessum 

aukaverkefnum. Fósturbörnin eiga það líka til að hafna fólki til þess eins að reyna koma í veg 

fyrir það að verða hafnað (Reynolds, 2011).  

Mikilvægt er fyrir kennara að þekkja foreldra barnanna sem þeir eru að kenna. 

Skólarnir þurfa að eiga í góðu og jákvæðu sambandi við fósturforeldra því þeir eru lykill að 

stuðningi og umhyggju barnsins. Best er að spyrja þá álits vakni einhverjar spurningar í 

sambandi við barnið því þeir eru þeir aðilar sem nákvæmlega á þessum tímapunkti ættu að 

þekkja barnið best. Fósturforeldrarnir geta hjálpað til við að ná markmiðum, styðja við 

börnin og við að leysa hegðunarvanamál (Reynolds, 2011). 

Börnin reyna allt til þess að sjá hversu langt þau ná að ganga. Þau reyna á taugar og 

hjörtu kennara sem reyna að brjóta niður þá varnarveggi sem börnin hafa sett upp. Börnin 

ýta á alla hnappa til að athuga hvort fullorðnu einstaklingarnir í lífi þeirra haldi sig við sín 

viðmið og gildi. Kennarar og fósturforeldrar hafa tilhneigingu til þess að gera of vel við 

fósturbörnin eða fara þvert á sínar eigin skoðanir og gildi þegar kemur að reglum og hegðun 

sem þeir ætlast til af fósturbörnunum sem gerir það að verkum að börnin reyna að gera 

hlutina þannig að það henti þeim þó svo það sé ekki rétt hegðun (Reynolds, 2011). 

Fósturbörn eru næm fyrir óöryggi og geta hæglega nýtt sér það finni þau að kennarinn 

sé ungur og óöruggur. Þau þurfa kennarar sem drífur þau áfram og sér þeim fyrir krefjandi 

verkefnum við þeirra hæfi, en hann þarf einnig að vera sveigjanlegur. Börnin þurfa einföld og 

skýr skilaboð og jákvæða endurgjöf á þá hluti sem þau gera vel. Þau fái þá að finna að þau 

eru að ná settum markmiðum með góðum árangri. Með þessu má auka sjálfsálit barnsins 

sem og sjálfstæði þess og þrautseigju (Reynolds, 2011). 

Með því að fylgjast með heimanámi gefa fósturforeldrar það í skyn að þeir hafi áhuga á 

því sem barnið er að gera. En það er einn hluti þess stóra púsls sem þarf að leysa þegar 

kemur að fósturbörnum. Fósturmæður eru líklegri en fósturfeður til þess að taka þátt í 
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skólagöngu barna sinna en fósturmæður eru þó ólíklegri en aðrar mæður til þess að fylgjast 

með námi sinna fósturbarna (Blome 1997). Feðurnir í báðum hópunum tóku minni þátt í 

skólagöngu barna sinna en mæðurnar. Fósturfeðurnir tóku þó enn minni þátt í menntun 

fósturbarna sinna, en feður samanburðarhópsins. Nemendur sem voru fósturbörn og á 

síðasta ári gagnfræðiskóla sögðu í 65% tilfella að fósturforeldrarnir hefðu aldrei mætt á 

kennarafundi (Zetlin og Weinberg, 2004).  

Kennarar eru með helstu stuðningsaðilar barnanna í tengslum við nám. 

Barnaverndaryfirvöld og starfsmenn þeirra einblína gjarnan meira á líkamlegar og andlegar 

þarfir fósturbarna heldur en þeirrar þarfar sem börn hafa fyrir menntun (Skilbred og Havik, 

2011). 
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5 Félagsráðgjafinn 

Félagsráðgjafi er lögverndað starfsheiti og samkvæmt lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 

getur sá einn kallað sig félagsráðgjafa sem hefur fengið tiltekið leyfi frá landlækni. 

Langstærstur hluti þeirra sem vinna við barnavernd eru félagsráðgjafar að mennt og kom það 

skýrt fram í rannsókn sem Anni G. Haugen (2008) gerði. Hún tengdi það beint við þá 

menntun sem félagsráðgjafar fá í barnavernd og barnaverndarvinnu. Niðurstöður fyrri 

rannsóknar Anniar G. Haugen (2004) hafði gefið sömu niðurstöðu þar sem 64% svarenda 

voru félagsráðgjafar sem og rannsókn Freydísar Jónu Freysteinsdóttur þar sem fram kom að 

65% voru félagsráðgjafar (2005). 

Sullivan o.fl., (2010) töldu félagsráðgjafa eiga það til að einblína of mikið á verndun 

barnsins og meðferð en gleyma að huga að námsþættinum sem að virðist síður vera 

forgangsverkefni. Það sem félagsþjónustan ætti að gera er að sjá um að útvega fyrirlestra 

eða námskeið fyrir félagsráðgjafa til þess að upplýsa þá um þær hindranir sem fósturbörn 

geta orðið fyrir í námi. Félagsráðgjafar geta svo í kjölfarið stuðlað að sérúrræðum, t.d. 

útvegað einkatíma með kennara eða jafnvel útvegað barninu liðveislu eigi það við fötlun að 

stríða. Síðan geta félagsráðgjafar einnig unnið með eldri hópi fósturbarna og hjálpað þeim að 

skipuleggja sig og við að taka ákvarðanir um framtíðina (Sullivan o.fl., 2010; Zetlin og 

Weinberg, 2004).  

Félagsráðgjafar ættu að reyna að koma því þannig fyrir að börn fari í fóstur í því hverfi 

sem þau bjuggu í fyrir svo þau hafi möguleika á því að halda áfram í sama skólanum og þegar 

hefur komið fram að mikilvægt sé að stuðla að (Zetlin og Weinberg, 2004).  

Í rannsókn sem Strolin-Golzman, Kollar og Trinkle (2010) gerðu kom fram að mikil 

jákvæð fylgni er á milli þess, að félagsráðgjafar þurfi að eiga við mörg mál á sama tíma og 

fjölda staða þar sem barni er komið fyrir í fóstri. Þemu sem fundust í rannsókn þeirra voru til 

dæmis skortur á stöðugleika og lítið traust til félagsráðgjafans. Því er afar mikilvægt að fjöldi 

mála sem félagsráðgjafar sinna í barnavernd sé viðráðanlegur og gefi þeim færi á að vinna 

vel að málefnum fósturbarna. 

  



  

29 

 

6 Umræða 

Fóstur er eitt það mikilvægasta úrræði sem við höfum í barnavernd. Til þess að það nýtist 

sem best þarf að huga virkilega vel að því hvernig fóstrinu er háttað. Vanda þarf valið á 

fósturfjölskyldum og upplýsa þarf barnið um það af hverju það er í fóstri. Það að fara í fóstur 

getur haft gífurleg áhrif á börn. Það er mikil tilfærsla sem fylgir því og mikið sem þarf að 

vinna með og huga að. Börnin eru jafn mismunandi og þau eru mörg en flest börn í rannsókn 

Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) tengdust fósturfjölskyldu sinni vel. Langflest börnin höfðu 

góða hluti að segja um það að hafa dvalið í fóstri en sum höfðu ekki jákvæða upplifun af 

fóstrinu. Það kemur á óvart hversu mikið er ólíkt þegar niðurstöður erlendu rannsóknanna 

eru bornar saman við rannsókn Guðrúnar. En það til dæmis að börn sem fari í fóstur dragist 

frekar aftur úr í námi kom ekki fram hjá þeim börnum sem að tóku þátt í rannsókn Guðrúnar. 

Það er samt hægt að setja ákveðinn fyrirvara á niðurstöður rannsóknar Guðrúnar þar sem 

þátttakendur voru einungis 16 einstaklingar en þær erlendu rannsóknir sem fjallað hefur 

verið um samanstóðu af töluvert fleiri þátttakendum. Auk þess voru þátttakendur í rannsókn 

Guðrúnar flestir mjög ungir þegar þeir fóru í fóstur. 

Það er hægt að segja að alla jafnan eru ástæður þess að börn fari í fóstur af félagslegu 

tagi. Foreldrarnir geta búið við slæmar félagslegar aðstæður, lélegan efnahag eða veikindi af 

einhverju tagi. Slíkir þættir geta valdið því að foreldrar vanrækja börn sín, eða ráða illa við 

uppeldi þeirra. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum benda til þess að 

börnum vegni ekki vel í námi hafi þau verið í fóstri þar sem að stórt gat getur myndast í 

menntun þeirra og þau lent eftir á í náminu. Þau eiga einnig erfitt með að ná jafnöldrum 

sínum þar sem þau hafa ekki sama stuðning frá vinum og fjölskyldu sem önnur börn hafa. 

Eins og fram kom hjá Vygotsky er mikilvægt að finna námsefni við hæfi fósturbarna til 

þess að geta stuðlað að jákvæðum þroska barnsins. Passa þarf þó að efnið henti barninu vel, 

sé ekki of erfitt og ekki of þungt. Þannig nær barnið að klára verkefni sem því hefði ekki órað 

fyrir að það sjálft gæti mögulega klárað. Öll börn þurfa að fá örvun og eru fóstubörn þar 

engin undantekning. Fái þau ekki örvun þroskast þau seint andlega og eiga erfitt með að 

tileinka sér hluti líkt og tungumál samfélagsins.  

Skólar, kennarar, fósturforeldrar og félagsráðgjafar geta verið meira vakandi fyrir 

fósturbörnum og þeirra skólagöngu. Það er margt sem þau geta gert til þess að breytingin og 
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röskun á námi barnsins verði sem minnst. Í sumum tilfellum verða kennararnir einu stöðugu 

fullorðnu aðilarnir í lífi barnsins og spila þeir því stórt hlutverk í menntun þess. Fósturbörn 

geta þurft aðeins meira aðhald og hlýju en önnur börn og í stað þess að refsa fyrir hegðun 

væri hægt að reyna að beina henni í aðra átt, vera hvetjandi og stuðla að því að barnið geri 

eitthvað vel. Félagsráðgjafar sem starfa við barnavernd þurfa að vera sérstaklega vakandi 

fyrir því að styðja við námsþarfir fósturbarna og stuðla að því að þau fái þau sérúrræði sem 

þau þurfa á að halda í námi. 
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