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i 

Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig staðið er að undirbúningi við 

fósturforeldra áður en þeir fá barn í fóstur og hvernig stuðning þeir fá á meðan 

þau eru með barn í fóstri. Við rannsóknina var beitt megindlegum og eigindlegum 

rannsóknaraðferðum þar sem spurningakönnun var lögð fyrir meðlimi í Félagi 

fósturforeldra. 49 einstaklingar svöruðu spurningalista ásamt því að leggja mat á 

þá þjónustu  sem þeim stendur til boða frá barnaverndarnefndum og 

Barnaverndarstofu. Helstu niðurstöður eru þær að meirihluti þátttakenda upplifir 

sig fá lítinn undirbúning og stuðning. Fannst þeim vera skortur á upplýsingum og 

fræðslu til þeirra og taldi meirihlutinn að ef einhver stuðningur væri fyrir hendi, 

þá þyrftu þau að leita eftir honum sjálf eða eitthvað þyrfti að bjáta á svo að þau 

fengju hann. Aðrir þátttakendur, þó minnihluti þeirra hafði góða upplifun bæði af 

undirbúningnum og stuðningnum og töldu samstarfið við barnaverndar- 

starfsmenn vera gott. Niðurstöður sýna að gera þarf úrbætur á þjónustu við 

fósturforeldra þar sem þeir yrðu meðal annars undirbúnir betur fyrir 

fósturforeldrahlutverkið og hefðu greiðari aðgang að stuðningi frá 

barnaverndarstarfsmönnum. 

 

Lykilorð: Fósturforeldrar, Undirbúningur, Stuðningur, Fósturbörn 

 

 

 

 

 

  



  

ii 

Abstract 

The main goal of this study is to investigate the preparation that foster parents 

receive before they take a child in foster care and what kind of support they get 

while the child is with them. This study used quantitative and qualitative 

research. Questionnaires were submitted to the members of Foster Care 

Association Iceland, where forty-nine subjects completed the questionnaires. 

The questionnaire gave them an opportunity to assess the support available to 

them from Child Protection Services and the Government Agency for Child 

Protection. The main results of this study were that the majority of foster 

parents see themselves getting little preparation or support. It was found that 

the majority of the respondents felt that there was a lack of information and 

education. If any such support was made available they had to search for it 

themselves or would only get assistance if some major problem would arise. 

Other respondents, though in the minority, related good experiences both of 

preparation and support, and felt that they had a good working relationship with 

the staff of the Child Protection Services. The results show the need to take 

corrective action in providing better services for foster parents, including among 

other things, better preparation for foster parenting and easier access and 

support from the Child Protection Services. 

 

Keywords: Foster parents, Training, Support, Foster children 
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Formáli  

Þetta verkefni er MA-ritgerð í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands 

og er metið til 30 ECTS-eininga. Mínar bestu þakkir fær fyrst og fremst Félag 

fósturforeldra og vil ég þá helst nefna Maríu Sólbergsdóttur fyrir gott samstarf og 

gagnlegar ábendingar. Þátttakendur í rannsókninni fá einnig þakkir fyrir að gefa 

sér tíma í þetta verkefni og aðstoða höfund við að varpa ljósi á stöðu þeirra. Því 

næst langar mig til að þakka leiðbeinanda mínum, Anni G. Haugen, fyrir góða 

samvinnu, faglegar ábendingar og stuðning á meðan á verkinu stóð. Að lokum vil 

ég þakka Andra Hugo Runólfssyni fyrir yfirlestur á ritgerðinni.   
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1 Inngangur 

Fóstur barna hefur reynst afar lífseig ráðstöfun og segja má að það sé elsta 

barnaverndaraðgerðin, þar sem hún hefur verið stunduð allt frá landnámsöld 

(Guðrún Kristinsdóttir, 1985). Á Íslandi má segja að fósturfjölskyldur séu að 

einhverju leyti ósýnilegar, flestir vita hvað fóstur og fósturfjölskylda er en 

umfjöllunin er lítil sem engin. Bæta þarf úr því og leggja ríka áherslu á þörf þeirra 

fyrir stuðning (Guðrún Kristinsdóttir, 2010). 

 Markmið þessarar rannsóknar er að bregðast við því sem nefnt er hér 

fyrir ofan með því að varpa ljósi á stöðu fósturforeldra, með tilliti til undirbúnings 

og stuðnings. Í rannsókninni er leitast við að skýra hvernig fósturforeldrar eru 

undirbúnir fyrir fósturforeldrahlutverkið áður en þeir fá barn í fóstur og hvernig 

stuðningi við þá er háttað á meðan þau eru með barn í fóstri. Er það gert með því 

að láta raddir fósturforeldra heyrast, þar sem þeir fá tækifæri til að leggja mat á 

þá þjónustu sem þeir fá frá barnaverndarnefndum um allt land. Til þess að 

nálgast hóp fósturforeldra setti höfundur sig í samband við Félag fósturforeldra 

og er rannsóknin unnin í samvinnu við það félag.  

Kveikjan af rannsókninni kom eftir samtal höfundar og leiðbeinanda um 

fósturmál. Þegar skoðað var hvaða rannsóknir voru til á Íslandi kom fljótt í ljós að 

til væru fáar rannsóknir er sneru að fósturforeldrum. Þótti höfundi það undarlegt 

þar sem að fósturforeldrar þjóna mikilvægu hlutverki í rótttækustu 

barnaverndaraðgerðunum á Íslandi. Höfundi þótti því þarft að skoða hvernig 

undirbúningi og stuðningi við fósturforeldra væri háttað hér á landi, þar sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á að góður undirbúningur geti verið lykilatriði þess að 

fóstur verði árangursríkt og að í stuðningi við fósturforeldra felist styrkur. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að börn í fóstri glíma við fleiri andlega erfiðleika en 

gengur og gerist og því er þörfin fyrir stuðning fagmanna mikil (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2010; Price, Chamberlain, Landsverk og Reid, 2009).  Leitast er eftir 

að komast að hversu mikill og góður undirbúningurinn og stuðningurinn er við 

fósturforeldra á Íslandi og þá hvort hann sé nógu mikill eða hvort hann mætti 

vera meiri.  
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Fóstur getur verið þrenns konar; styrkt, tímabundið eða varanlegt. Í þessari 

rannsókn var aðaláhersla lögð á fósturforeldra með börn í tímabundnu og 

varanlegu fóstri en ekki styrktu fóstri. Tímabundin og varanleg fóstur snúa meira 

að umönnun en styrkt fóstur leggur meiri áherslu á meðferð, þar sem markmiðið 

er að beita sérstakri þjálfun til þess að aðstoða barnið við að ná tökum á 

vandamálum sínum (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Styrkt fóstur er því 

skilgreint í fræðilegri umfjöllun en ekki verða lagðar frekari áherslur á það. 

Starf fósturforeldra er mikilvægt og getur verið vandasamt þar sem það 

liggur á mörkum einkalífs og hins opinbera. Fósturforeldrar deila ábyrgðinni með 

yfirvöldum þar sem barnaverndarnefndir eiga að styðja við fósturfjölskylduna og 

hafa með henni eftirlit. Þó að fósturfjölskylda sé ekki venjuleg kjarnafjölskylda og 

sé að einhverju leyti frábrugðin öðrum barnafjölskyldum, þá á hún vissulega 

margt sameiginlegt með þeim. Starf fósturforeldra er oftast líkt daglegu uppeldi 

og lífi annarra foreldra en inn á milli krefst starfið sérhæfðrar þekkingar og hæfni. 

Fósturfjölskylda getur veitt börnum ný tækifæri í lífinu og það er sérkenni sem 

vert er að taka tillit til og meta (Guðrún Kristinsdóttir, 2010). Á ári hverju sækja 

um það bil 65 einstaklingar á Íslandi um að gerast fósturforeldri. Gera þeir það í 

gegnum Barnaverndarstofu sem veitir leyfi ef allir skilmálar eru uppfylltir. Á 

Íslandi er það Barnaverndarstofa sem sér um undirbúningsnámskeið fyrir 

tilvonandi fósturforeldra og starfsmenn barnaverndar sjá um annan undirbúning 

og helsta stuðning við fósturforeldra á meðan á fóstri stendur. Starfsmenn 

Barnverndar eiga að heimsækja hvert fósturheimili að minnsta kosti einu sinni á 

ári og eiga að vera til staðar fyrir fósturforeldrana ef þeir þurfa á því að halda 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Ritgerðin er byggð upp þannig að fyrsti kafli er inngangur þar sem gerð er 

grein fyrir markmiði og mikilvægi rannsóknar. Í öðrum kafla er farið yfir stöðu 

þekkingar á málaflokknum, bæði hérlendis og erlendis. Í þriðja kafla er gerð grein 

fyrir aðferðinni sem notuð er í rannsókninni, þar sem farið er yfir mælitæki, 

framkvæmd og úrvinnslu. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar, þar sem 

helstu niðurstöður eru birtar og túlkaðar. Í fimmta kafla eru umræður. Þar eru 

niðurstöður dregnar saman ásamt vangaveltum höfundar. Í sjötta kafla er 

lokaorð, þar sem höfundur segir frá styrkleikum og veikleikum rannsóknar ásamt 
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því koma með tillögur að frekari rannsóknum. Að lokum er heimildaskrá og 

helstu fylgiskjöl rannsóknarinnar, en þau koma aftast. 

Eins og áður hefur komið fram að þá eru heldur fáar rannsóknir til um 

fósturforeldra á Íslandi og engin í því formi sem höfundur gerði. Það var því 

hvatning fyrir höfund að framkvæma slíka rannsókn með von um að hægt verði 

að nýta hana. Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu nýst fósturforeldrum, Félagi 

fósturforeldra, barnaverndarnefndum og Barnaverndarstofu. Þessi rannsókn ætti 

því að nýtast vel fyrir þá sem eiga mestra hagsmuna að gæta.   

 

Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: 

1. Hvernig þjálfun og undirbúning fá fósturforeldrar áður en þeir fá barn í 

fóstur?  

2. Hvaða stuðning fá fósturforeldrar frá starfsmönnum 

barnaverndarnefndar á meðan á fóstri stendur?  

3. Hvert er mat fósturforeldra á þeim undirbúningi og stuðningi sem þeir fá 

frá starfsmönnum barnaverndarnefndar. 

Með því að svara þessum rannsóknarspurningum telur höfundur að markmiðum 

rannsóknarinnar verði náð og að ný þekking á stöðu fósturforeldra á Íslandi 

skapist þar sem þessi rannsókn mun vera sú fyrsta sem gerð hefur verið hér á 

landi þar sem lögð er áhersla á undirbúning og stuðning við fósturforeldra.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verða helstu hugtök er tengjast rannsókninni skilgreind. Farið 

verður yfir sögulega þróun fósturs og stöðu þekkingar. Þar sem lítið er til af 

íslenskum rannsóknum um efnið verður aðallega stuðst við erlendar rannsóknir.  

2.1 Skilgreiningar 

Fóstur: Íslensk orðabók skilgreinir fóstur sem „uppeldi hjá öðrum en 

foreldrum” (Mörður Árnason, 2007) en lagalega skilgreiningin á fóstri samkvæmt 

65. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 er sú að fóstur sé þegar barnaverndarnefnd 

felur „sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í að minnsta kosti þrjá mánuði”. Er 

það gert ef foreldrar umrædds barns hafa afsalað sér forsjánni, samþykkt fóstur 

eða þegar úrskurðað hefur verið heimild til þess með eða án samþykkis foreldris 

og barns. Einnig ef barn kemur til landsins án forsjáraðila, fær hæli í landinu og 

barnaverndarnefnd hefur umsjá þess, ef barn hefur misst foreldra sína og er því 

forsjárlaust eða ef kynforeldrar hafa verið sviptir forsjá. Eins og áður hefur komið 

fram getur fóstur verið styrkt, tímabundið eða varanlegt (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Styrkt fóstur: Styrkt fóstur á við þegar talið er að það henti þörfum barns, 

með verulega hegðunarerfiðleika, betur að fara í fóstur heldur en að það sé 

vistað á stofnun. Þá þarf barnið sérstaka þjálfun fósturforeldra til þess að fá 

aðstoð við að ná tökum á vandamálum sínum (Barnaverndarstofa, 2006; 

Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

Tímabundið fóstur: Samkvæmt 3. gr. Reglugerðar um fóstur nr. 804/2004 

er “með tímabundnu fóstri átt við að fóstur vari í afmarkaðan tíma”. Þá er gert 

ráð fyrir að á meðan fóstri stendur verði fyrri aðstæður bættar þar sem 

markmiðið er að barnið fari aftur heim til foreldra sinna (Barnaverndarstofa 

2006). Tímabundið fóstur getur varið frá nokkrum mánuðum upp í eitt ár. Lengd 

dvalarinnar getur þó breyst og í sumum tilfellum breytist hún úr tímabundnu 

fóstri í varanlegt fóstur. Skal fóstur þó aldrei standa lengur en þörf er á 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2006). 

Varanlegt fóstur: Í varanlegu fóstri er gert ráð fyrir að barnið fari í fóstur 

þangað til forsjárskyldur falla niður samkvæmt lögum eða þar til barnið hefur náð 
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lögræðisaldri, sem er 18 ár á Íslandi. Er gripið til þess úrræðis ef aðstæður eða 

umönnun barns eru óviðunandi og ekki er gert ráð fyrir að það batni nema með 

tilkomu varanlegs fósturs. Markmiðið er að tryggja umönnun, öryggi og 

stöðugleika í lífi barns til frambúðar (Barnaverndarstofa 2006). Áður en barn fer í 

varanlegt fóstur fer það í svokallað reynslufóstur í þrjá til tólf mánuði. Að því 

loknu er metið hvort samningur um varanlegt fóstur verði gerður, með tilliti til 

bestu hagsmuna barnsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004).  

Fósturforeldrar: Foreldrar sem hafa leyfi til þess að taka við umsjá eða 

forsjá barns í að minnsta kosti þrjá mánuði (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Fósturbarn: Barn sem búið hefur við óviðunandi aðstæður og þarf að 

komast í aðrar betri þar sem það nýtur umönnunar fólks sem er fært um að 

skapa því nýtt heimili og öryggi (Barnaverndarstofa, 2006). 

Forsjá: Skyldur foreldra til þess að vernda börn sín gegn ofbeldi og öðru 

vanvirðandi í þeirra garð. Að fara með forsjá barns felur í sér samkvæmt 28. gr. 

Barnalaga nr. 76/2003 „rétt og skyldu fyrir foreldri til að ráða persónulegum 

högum barns og ákveða búsetustað þess. Forsjárforeldri fer enn fremur með 

lögformlegt fyrirsvar barns“. Ber foreldrum skylda að annast börn sín, sýna þeim 

umhyggju og virðingu og stuðla að því að þau fái menntun. Gilda þessar skyldur 

foreldra þar til barn hefur náð 18 ára aldri. Ef greint er á um forsjá barns sker 

dómari úr því (Barnalög nr. 76/2003).   

2.2 Saga fósturmála á Íslandi 

Fóstur á sér langa hefð á Íslandi eða allt frá landnámsöld. Til þess að tryggja betri 

menntun barna voru þau stundum send í fóstur til höfðingja. Mikill heiður fylgdi 

bæði því að fá að senda barnið sitt á virt heimili sem og að vera kosinn til þess að 

taka barn í fóstur (Helga Þórólfsdóttir og Regína Ástvaldsdóttir, 1991). Skiptar 

skoðanir eru þó um það hvort að þeir foreldrar sem sendu börn sín í læri eða 

fóstur hjá ókunnugum hafi eingöngu verið að hugsa um framtíð þeirra eða 

einfaldlega ekki elskað þau (Geir Gunnlaugsson, 2011).  

Í tveimur elstu lagabókum Íslendinga Grágás og Jónsbók eru ákvæði um 

börn að mestu um erfðir og framfærslu. Framfæra þurfti hverju barni, hvort sem 
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það kom frá ríkum eða fátækum ættum (Hildur Biering, 2006).  Grágás er frá 

árunum 930-1262, eða þjóðveldisöld, sem gerir hana að elstu lögbók Íslendinga. 

Ákvæði um skyldur foreldra til barna sinna og öfugt má finna í Grágás. Þar eru 

sett tímamörk á fóstur og hljóðuðu ákvæðin þannig að barn sneri aftur til 

kynforeldra sinna um 16 ára aldur. Ef hegðun barns var ekki sem skyldi var barnið 

sent heim og fóstri lauk tafarlaust (Gunnar Karlsson, 1974). Í íslenskum 

fornsögum er talað um fóstur sem barnfóstur, þar sem tegundum fósturs er skipt 

í þrennt, eða ómagafóstur, frjálst fóstur og þjónustufóstur (Gunnar Karlsson, 

2005).  

Í Jónsbók, sem var í gildi á Íslandi frá 1281-1662, kemur fram að hver 

maður ætti að annast börn sín (Hildur Biering, 2006). Í henni voru ákvæði um 

framfærsluskyldu ættar mjög víðtæk en þá voru hjón skyldug til þess að framfæra 

hvort annað, foreldra sína, börn, systkini, nákomna og í sumum tilfellum 

fjarskylda ættingja (Monika Magnúsdóttir, 1998). Á 19. öld voru yfirvöld enn að 

dæma samkvæmt Jónsbók ef rétt þótti að ráðstafa barni til ættingja sinna (Hildur 

Biering, 2006). Ef foreldrar féllu frá eða gátu af einhverri ástæðu ekki framfleytt 

börnum sínum var það skylda ættingja að taka að sér þau börn sem voru skyld 

þeim. Ef framfærslusveit barns gat ekki framfleytt því þá voru ómagar boðnir upp 

á manntalsþingi, þar sem sá sem bauðst til þess að taka barnið að sér gegn sem 

lægstu gjaldi fékk barnið. Þau börn sem boðin voru upp höfðu engin borgaraleg 

réttindi en ef þau gátu greitt skuldina til baka gátu þau fengið þau réttindi þegar 

þau væru orðin fullorðin (Helga Þórólfsdóttir og Regína Ástvaldsdóttir, 1991).  

Dagurinn 3. júní 1746 markaði tímamót í lagasetningu barna þegar tilskipun 

um húsagann var lögfest. Gekk sú lagasetning yfir öll börn í landinu án þess að 

tekið væri tillit til stöðu og efnahags foreldra. Þá voru yfirvöld skyldug til þess að 

hafa eftirlit með öllum börnum og sjá til þess að uppeldi sem börn fengju væri 

samkvæmt húsaganum (Hildur Biering, 2006). Framfærsluskylda ættar hélst 

óbreytt til ársins 1834 en þá var gefin út ný löggjöf um fátækraframfærslu, sem 

fólst í þeirri breytingu að framfærsla ættar átti eingöngu við ef um beinan legg 

var að ræða. Þá hafði hver ættliður skyldum að gegna gagnvart hinum. Það var 

svo í verkahring hreppstjórans og prestsins að gæta þess að enginn yrði 

vandalaus ef skylda ættar þryti. Með tilkomu þessarar reglugerðar minnkaði 
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framfærsluskylda ættar en skylda hreppsins varð meiri. Það sem einkenndi nýju 

reglugerðina var góður vilji samfélagsins en þarfir barnsins fyrir öryggi og skjól 

fóru ekki alltaf saman við þarfir hreppsins fyrir sem ódýrastan fósturstað. Þar 

sem ákvörðunin var í höndum hreppstjóra, og valið stóð á milli barnsins og 

hreppsjóðsins, má ætla að oft hafi hallað á barnið í togstreitunni þar á milli 

(Monika Magnúsdóttir, 1998). 

Seinna meir var bannað að hafa uppboð á þurfalingum og skylda var að 

koma þeim börnum sem voru vanrækt á heimili sínu fyrir á góðum heimilum, þar 

sem prestur hvers sveitarfélag var skyldugur til þess að hafa gott eftirlit með 

þeim börnum. Það var svo með tilkomu barnaverndarlaga nr. 43/1932 að 

réttarstaða barna breyttist á róttækan hátt (Helga Þórólfsdóttir og Regína 

Ástvaldsdóttir, 1991). Samkæmt 9. gr. þeirra laga mátti barnaverndarnefnd 

ráðstafa barni utan heimils, meðal annars ef það bjó við slæman aðbúnað, og 

gátu foreldrar þess ekki flutt barnið aftur heim fyrr en nefndin hafði gefið þeim 

leyfi til þess (Lög um barnavernd nr. 43/1932). Réttarstaða barna hélt áfram að 

breytast með árunum en samkvæmt 23. gr. barnaverndarlaga nr. 29/1947 skal 

barnaverndarnefnd meðal annars koma barni sem verður munaðarlaust í fóstur á 

gott heimili, sem hefur fengið samþykki nefndarinnar.  

Með tilkomu nýrra laga um vernd barna árið 1966 er ekki lengur talað um 

munaðarlaus börn heldur börn sem verða forsjárlaus. Þar er lögð áhersla á gott 

eftirlit, þar sem starfsmaður barnaverndar skal heimsækja fósturheimilið að 

minnsta kosti einu sinni á ári. Í þeim lögum greiddi Tryggingastofnun þrefaldan 

barnalífeyri með barni í fóstri sem er undir sjö ára gamalt og tvöfaldan ef barn er 

eldra en það. Ef barn var orðið 15 ára átti að ráðstafa því til vinnu eða náms. (Lög 

um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966). Í ofangreindum lögum, sem og 

lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992, eru börn skilgreind sem 16 ára 

og yngri. Það hefur breyst síðan þá, þar sem börn eru nú skilgreind sem 18 ára og 

yngri (Lögræðislög nr. 71/1997). Í barnaverndarlögum Íslendinga hafa ávallt 

verið, þó mismikil, ákvæði um fóstur en í dag er farið eftir Barnaverndarlögum nr. 

80/2002.   

Í rannsókn Gísla Ágústs Gunnlaugssonar athugar hann ómaga og fósturbörn 

í Árnessýslu með því að skoða notkun manntala, kirkjubóka og sóknarmannatala. 
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Markmið rannsóknar hans var að athuga hvers vegna börn voru fóstruð af öðrum 

en kynforeldrum sínum á 19. öld. Niðurstöður hans voru þær að fjöldi ómaga og 

fósturbarna breyttist lítið á öldinni. Árið 1870 var fósturbarn á fimmta hverju 

heimili og  árið 1875 var það komið á fjórða hvert heimili. Um þann tíma ólust 

16,7% allra barna undir 15 ára aldri upp hjá öðrum en foreldrum sínum. Flest 

fósturbörnin á þessum tíma ólust upp hjá afa sínum og ömmu eða öðrum nánum 

ættingjum og oft bjuggu þau nálægt upprunaheimilum sínum. Sökum þess 

hversu hár giftingaraldur var á þessum tíma, þá voru amman og afinn orðinn vel 

fullorðin þegar þau voru að taka að sér barnabörnin og oft voru fósturbörnin búin 

að missa þau fyrir fermingaraldur. Þau voru því oftar en einu sinni að eiga við 

sorgina að missa náinn ættingja. Frá skilningi barns er fátt sem skapar meira 

óöryggi en að vera aðskilin frá sínum nánustu. Samkvæmt nútímaskilninig má því 

segja að sum fósturbörnin, sem voru sífellt á þvælingi sökum fráfalls ættingja, 

hafi oft á tíðum verið heimilislaus (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993).  

2.3 Staða fósturmála á Íslandi í dag 

Að ráðstafa barni í fóstur eru stórtæk barnaverndaraðgerð, þar sem gripið er inn í 

líf barns og upprunafjölskyldu þess (Guðrún Kristinsdóttir,2010), en hugmyndin á 

bak við það er að barn er fært úr erfiðum aðstæðum í aðrar öruggari (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004). Slík breyting getur skapað töluvert álag fyrir barnið, þar sem 

það eignast nýja fjölskyldu og heimili. Einnig getur daglega umhverfi barnsins, 

sem það er vant, breyst, eins og skóli og tómstundir. Umgjörð fósturs við hvert 

barn býður upp á að margir aðilar koma við sögu, eins og kynforeldrar, 

fósturforeldrar, barnaverndarstarfsmenn og oft á tíðum úrskurðaraðilar (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2010). Fósturráðstöfun er meirháttar ráðstöfun og er henni aðeins 

beitt þegar alvarlegur vandi steðjar að barni eða fjölskyldu þess (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002; Guðrún Kristinsdóttir, 2010) en samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn 

má rekja um helming fósturráðstafana til neysluvanda foreldra (Hildigunnur 

Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2012). Því er mikilvægt að vel takist til ef 

tekin er ákvörðun um fóstur og gætt sé að markmið fóstursins séu skýr (Helga 

Þórólfsdóttir og Regína Ástvaldsdóttir, 1991). Þó fóstur geti verið góður kostur í 

sumum tilvikum er þó hið almenna sjónarmið að hagsmunir barna séu best 
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tryggðir ef þau alast upp hjá foreldrum sínum því skal vera búið að reyna allar 

aðrar stuðningsaðgerðir áður en tekin er ákvörðun um fóstur (Þingskjal 403, 

2001-2002). 

Á Íslandi eru ekki til margar rannsóknir er snúa að fósturmálum. Guðrún 

Kristinsdóttir hefur verið virk í að skoða fósturmál á Íslandi og þá helst 

fósturbörnin og þeirra upplifun af fóstrinu. Um fósturforeldra og 

fósturráðstafanir hér á landi hafa verið skrifaðar námsritgerðir en vert að taka 

fram að allt eru þetta BA ritgerðir og því ekki um stórar rannsóknir að ræða. Fyrir 

utan þær námsritgerðir sem til eru um fósturforeldra er aðeins ein rannsókn þar 

sem talað er við fósturforeldra.  Sú rannsókn var gerð árið 1993 af Sigríði 

Jónsdóttur. Var það viðtalskönnun í gegnum síma þar sem hringt var í 

fósturforeldra sem höfðu tekið barn í varanlegt fóstur á árunum 1971-1987.  

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu meðal annars að helmingur þeirra 

barna er fóru í fóstur, fóru í fóstur til vandalausra en fjórðungur fór til ættingja. 

Fósturforeldrar um 56% barnanna töldu sig hafa fengið fullnægjandi upplýsingar 

um barnið áður en fóstur hófst á meðan 36% töldu sig ekki hafa fengið slíkt. 

Meirihluti fósturforeldrana eða um 60% voru ánægðir með þjónustuna sem þeir 

fengu frá Félagsmálastofnun Reykjavíkur, 8% þeirra voru þó ánægðir með að fá 

enga þjónustu. 30% fósturforeldra hefðu viljað meiri þjónustu, þá helst meiri 

fræðslu, frekari upplýsingar, meiri stuðning, meira fjármagn og margir vildu sjá 

meira frumkvæði frá starfsmönnum. Um 5% voru verulega óánægð og gagnrýndu 

þjónustuna harðlega. Þegar fósturforeldrar voru spurðir um samskipti sín við 

Félagsmálastofnun Reykjavíkur taldi tæplega helmingur samskiptin vera lítil þar 

sem eingöngu er gengið formlega frá málinu og svo er aðgerðum þeirra lokið. 

37% fósturforeldra upplifðu samskiptin vera regluleg sem fól í sér lágmark eina 

heimsókn á ári. Þeir sem voru óánægðastir með þjónustuna voru þeir sem höfðu 

minnstu samskiptin við Félagsmálastofnun Reykjavíkur og þeir sem fengu mikla 

eða reglulega þjónustu voru líklegri til þess að vera ánægðir. Niðurstöður  

rannsóknar Sigríðar gefa því í ljós að því meiri þjónusta við fósturforeldra því 

ánægðari eru þeir (Sigríður Jónsdóttir, 1993).  

Árið 2001 framkvæmdi Gallup símakönnun fyrir Barnaverndarstofu þar sem 

markmiðið var að kanna viðhorf fósturbarna til aðstandenda þeirra. Flestir 
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þátttakendur bjuggu enn á fósturheimilinu og töldu nánast öll fósturbörnin að 

ráðstöfunin hafi verið góð fyrir þau. Um 93% þeirra sögðust líða betur núna en 

áður en þau fóru í fóstur. Einhverjum fannst erfitt að yfirgefa kynforeldra sína og 

sögðust ekki hafa verið tilbúin í það á meðan aðrir töldu fósturforeldra sína ekki 

hafa verið undir það búna að fá börn í fóstur. 65% sögðust vera sátt við það að 

hafa farið í fóstur og um 90% fósturbarnanna töldu sig vera verr stödd í dag ef 

þau hefðu ekki farið í fóstur (Barnaverndarstofa, 2004).  

Í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) sem hún vann fyrir 

Barnaverndarstofu, athugaði hún reynslu og upplifun ungs fólks af fóstri á vegum 

Barnaverndarstofu. Guðrún tók viðtöl við 16 einstaklinga á aldrinum 17-29 ára, 

þar sem margir höfðu verið í fóstri frá því undir fjögurra ára aldur. Flestum leið 

vel í fóstrinu og bjuggu við góðar aðstæður. Þeim sem leið best áttu í góðum 

tengslum við annan eða báða fósturforeldrana, litu á þeirra fjölskyldu sem sína 

eigin og voru þakklát fyrir þeirra aðstoð. Guðrún skiptir þó tengslum við 

fósturforeldra í fjóra hópa en þeir eru vel tengd og ánægð, tengd en áttu erfitt, 

ekki tengd og ánægð og ótengd og ófullnægð.  Þátttakendur töldu flestir að 

fósturráðstöfun ætti rétt á sér á vegum barnaverndaryfirvalda og í sínu tilfelli 

töldu þau að ekki hefði verið hægt að komast hjá því sökum vandamála 

kynforeldra. Fyrir þeim var barnaverndarkerfið fjarlægt og þegar spurt var út í 

eftirlitið með fóstrinu þá vissu þau yfirleitt ekki af því að það væri til staðar 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Eins og komið hefur fram er ekki mikið af rannsóknum á fósturmálum á 

Íslandi og því erfitt að átta sig á stöðu þeirra hér á landi nema með því að skoða 

tölulegar upplýsingar frá Barnaverndarstofu.  

2.3.1 Tölulegar upplýsingar 

Samkvæmt ársskýrslu Barnaverndarstofu frá 2008-2011 hefur heildarfjöldi barna 

í fóstri haldist nokkuð svipaður á milli ára. Tæplega fjögur hundruð börn á ári 

dvöldu hjá fósturforeldrum á tímabilinu 2007-2011 en það eru þau ár sem miðað 

er við hér, þar sem að það eru nýjustu tölur. Einnig er skoðaður fjöldi frá 1996 til 

samanburðar. Barnaverndarnefndir ráðstafa fjölda barna á ári í fóstur. Helmingur 



  

11 

þeirra kemur frá barnavernd Reykjavíkur og er ráðstafað fleiri strákum en 

stelpum að jafnaði. 

Á töflu eitt má sjá fjölda barna í fóstri og hvernig það skiptist í varanlegt 

og tímabundið fóstur, en það er nokkuð svipað á milli ára. Einnig má sjá fjölda 

barna sem fer úr varanlegu fóstri en algengasta ástæða þess er að börnin verða 

sjálfráða, eða 18 ára gömul. Aðrar ástæður, sem eru sjaldgæfari, er fósturrof eða 

að barnið er ættleitt. Á ári hverju eru um 10-15 dæmi um það að tímabundið 

fóstur breytist í varanlegt fóstur.  

                   Tafla 1. Fjöldi barna í fóstri og breytingar á varanlegu og tímabundnu fóstri 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Fjöldi barna í fóstri           

Varanlegt fóstur 196 203 182 170 165 

Tímabundið fóstur 143 134 123 132 140 

Börn sem fóru úr 
varanlegu fóstri 17 37 30 27 24 

Tímabundið fóstur 
breyttist í varanlegt 13 15 11 15 10 

                                                               (Barnaverndarstofa, 2012) 

 

Segja má að helsta breyting á fósturráðstöfunum sé breyting á fjölda barna í 

varanlegu og tímabundnu fóstri. Ef litið er á fjölda barna, í annars vegar 

varanlegu fóstri og hins vegar tímabundnu fóstri frá árinu 1996 og borið saman 

við árið 2011, þá hefur gríðarleg breyting orðið á. Eins og sjá má á mynd eitt þá 

hefur börnum í fóstri fjölgað, sérstaklega börnum í tímabundnu fóstri. Segja má 

að skýringin á þessu gæti verið að aukið hefur verið við stuðninginn við 

fjölskyldur, þar sem áhersla er lögð á að börn geti búið áfram hjá foreldrum 

sínum (Þingskjal 403, 2001-2002). 
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                          Mynd 1. Samanburður á börnum í fóstri árin 1996 og 2011 

 

Umsóknir um að gerast fósturforeldrar haldast nokkuð svipaðar á milli ára eins 

og sjá má á töflu þrjú. Flestar umsóknirnar berast frá umsækjendum frá Reykjavík 

og nágrenni. Ef skoðaðar eru umsóknir um að gerast fósturforeldrar frá árinu 

1996, þá hefur þeim farið fjölgandi en þær voru 51 þá. Fæstar umsóknir á 

árunum 1996-2011 voru árið 1998 en þá voru þær aðeins 31.  

Tafla 2. Umsóknir um að gerast fósturforeldri á árunum 2007-2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

65 64 67 57 67 
                                               (Barnaverndarstofa, 2012)  

2.4 Fósturforeldrar 

Fósturforeldrar geta komið hvaðan af sem er, þeir geta tengst barninu, verið 

skyldmenni, vinir, kunningjar eða verið ókunnugir. Þeir geta verið 

gagnkynhneigðir, samkynhneigðir, hjón eða einstæðir (Bunkholdt, 2010; Nutt, 

2006). Það að taka að sér fósturbarn þýðir oftast að allt heimilislíf fósturforeldra 

breytist. Nýjar venjur verða til og kröfurnar verða aðrar. Að vera fósturforeldri 

getur oft á tíðum verið erfitt og tilfinningalega flókið (Guðrún Kristinsdóttir, 

1985).  

Fósturforeldrahlutverkið og foreldrahlutverkið er alveg eins á mörgum 

sviðum en ólíkt á öðrum sviðum. Það sem er eins er að hlutverk þeirra er að 

229 

36 

139 

335 

140 
165 

Börn í fóstri Tímabundið fóstur Varanlegt fóstur 

1996 2011 
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hugsa um börnin, fæða þau og klæða, sýna þeim virðingu, umhyggju, öryggi og 

vernda þau. Hlutverkið gengur út á að veita fósturbörnunum eðlilegt líf og tryggja 

þeim eftir bestu getu góð uppeldisskilyrði til þess að vera virtir þjóðfélagsþegnar. 

Það sem er ólíkt er að þegar fósturforeldrar fá börnin til sín þá eru þau á 

mismunandi aldri og markmiðin eru ólík eftir því hvort börnin verða tímabundið 

eða til lengri tíma. Með  hverju fósturbarni fylgir einnig önnur fjölskylda og 

afskipti barnaverndarnefndar, en í samvinnu við barnaverndarnefnd vinna þeir 

með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Fósturforeldrar þurfa að aðlaga umsjá 

þeirra að þörfum hvers barns fyrir sig sem kemur í fóstur, því börnin eru með 

ólíkar þarfir og sum með meiri sérþarfir en önnur. Segja má að hlutverk 

fósturforeldra skiptist í það að sinna annars vegar foreldrahlutverki sem er að 

setja þeim mörk og kenna þeim að axla ábyrgð og hins vegar meðferðarhlutverki 

sem snýr að því að beita sérþekkingu til að vera skuldbundinn barninu og koma á 

breytingu. Fósturforeldrar þurfa þá oftar en ekki að vera tilbúnir að fara út fyrir 

hið hefðbundna foreldrahlutverk til þess að takast á við ákveðin vandamál 

(Bunkholdt, 2010). 

 Fósturforeldrar fá fósturlaun fyrir hlutverk sitt, með þeim er átt við 

umönnunarlaun fósturforeldra. Þeir fá einnig framfærslueyri en það er greiðsla til 

þess að mæta þeim almenna kostnaði sem þarf við daglega framfærslu. Í því felst 

að sjá barninu fyrir góðri aðstöðu á  heimilinu, fæði, fatnaði, læknisþjónustu, 

ferðalögum, útbúnað fyrir skóla, vasapening og tækifæri til þess að sækja 

almennar tómstundir. Miðast þessar upphæðir við fjárhæð barnalífeyris en 

greiðslan skal vera að lágmarki tvöfaldur barnalífeyrir. Einnig er metið og tekið 

tillit til þarfa hvers barns fyrir sig (Barnaverndarstofa, 2006).   

2.4.1 Skyldur og réttindi fósturforeldra 

Fósturforeldrar hafa ákveðnum skyldum að gegna og eiga einnig rétt á ákveðinni 

þjónustu frá barnaverndarnefnd og Barnaverndarstofu. Samkvæmt 

Barnaverndarlögum nr. 80/2002 og reglugerðar um fóstur nr. 804/2004 er þeim 

skylt að tryggja barni góðan aðbúnað á heimili sínu og sýna barninu umhyggju og 

nærfærni. Þeir skulu efla andlegan og líkamlegan þroska barnsins og veita því 

tækifæri á að búa við öruggar aðstæður. Einnig ber þeim að sjá til þess að þau 
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gangi í skóla, fái tækifæri til leiks og að passað sé upp á tengslamyndun þeirra, en 

það getur reynst erfitt sökum fyrri aðstæðna. Þegar ákveðið er í hvaða tilvikum 

fósturforeldrar fara með forsjáskyldur barns skal taka tillit til lengd fósturs, 

þörfum barns og aðstæðna fósturforeldra. Fósturforeldrar fara oftast með 

forsjárskyldur barns ef um er að ræða varanlega ráðstöfun, nema ef annað er 

talið betra fyrir hagsmuni barnsins að mati barnaverndarnefndar 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Meta þarf hvert tilvik fyrir sig þegar athugað er 

hvort lögheimili barnsins sé flutt til fósturforeldranna eða ekki, fer það einnig 

eftir tímalengd fóstursins. Fósturforeldrar eru þeir sem fara með daglega umsjá 

barnsins og í samráði við barnaverndarnefnd ráða þeir persónulegum högum 

þess. Þeim ber að sýna barninu virðingu og taka tillt til þeirra atriða sem við á 

hverju sinni, svo sem uppruna, menningar eða trúar barnsins, og að vernda það 

fyrir hvers kyns ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2006).  

Þá hafa fósturforeldrar einnig skyldum að gegna gagnvart kynforeldrum 

barnsins. Kynforeldrar eiga rétt á umgengni við barn sitt svo lengi sem sú 

umgengni er ekki andstæð hagsmunum barnsins. Þurfa fósturforeldrar að taka 

þátt og tillit til þeirrar umgengni. Áður en barni er ráðstafað í fóstur er tekin 

ákvörðun um umgengni við kynforeldra og hvernig henni skal háttað.  

Fósturforeldrar eru þó spurðir álits áður en ákvörðun er tekin 

(Barnaverndarstofa, 2006). Kynforeldrar geta kallað eftir barninu ef aðstæður 

þeirra breytast, sem getur verið erfið staða fyrir fósturforeldra. Lögin tryggja þó 

visst öryggi um að ef það fer vel um fósturbarnið getur barnaverndarnefnd, með 

úrskurði, farið fram á að barnið verði um kyrrt hjá fósturforeldrunum, ef það er 

barninu fyrir bestu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í breytingum á 

barnaverndarlögum, sem gerðar voru í júní 2011, er réttarstaða fósturforeldra, 

sem eru með börn í varanlegu fóstri, bætt þegar kemur að ákvörðun um 

umgengni við kynforeldra. Eru þeir fósturforeldrar nú aðilar máls og geta því 

komið að ákvarðanatöku, óskað eftir breytingum og sent úrskurð til kærunefndar 

barnaverndarmála (Þingskjal 1655, 2010-2011).  

Fósturforeldrar eiga rétt á undirbúningi áður en barn kemur í fóstur og 

eiga einnig rétt á stuðningi á meðan þau eru með barn í fóstri. Þeir þurfa að geta 

rætt við barnaverndarstarfsmenn og fengið þann stuðning og handleiðslu sem 
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þarf til þess að markmið fóstursins náist og fá aðstoð við þær ólíku aðstæður og 

tilvik sem geta komið upp (Barnaverndarstofa, 2006). Fósturforeldrar eiga einnig 

rétt, samkvæmt 76. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002, að 

barnaverndarstarfsmaður heimsæki fósturheimilið að minnsta kosti einu sinni á 

ári og oftar ef þess þarf. Er markmið þeirrar heimsóknar að fylgjast með 

aðbúnaði og líðan barnsins og hvort að ráðstöfunin sé að ná tilgangi sínum. 

Ákvörðun um hvers konar stuðning fósturforeldrar eiga að fá frá 

barnaverndarstarfsmönnum er gerð í fóstursamningi. Fóstursamningur er 

skriflegur samningur á milli barnaverndarnefndar og fósturforeldra. Þar kemur 

meðal annars fram hver fer með forsjá barnsins, hvar lögheimili þess er, áætlaður 

fósturtími, laun fósturforeldra, stuðningur við barnið og hvernig umgengni barns 

við kynforeldra verður. Samkvæmt 77. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 ber 

fósturforeldrum að tilkynna barnavernarnefnd ef breytingar verða á aðstæðum 

þeirra, svo sem vegna andláts, skilnaðar eða flutninga. Skal þá endurmeta 

fóstursamninginn ef þess er talið þörf.   

2.4.2 Helstu ástæður þess að fólk ákveður að gerast fósturforeldrar 

Í fjölmörgum rannsóknum kemur fram að helstu ástæður þess að fólk ákveður að 

gerast fósturforeldrar er að það vill láta gott af sér leiða með því að hjálpa 

börnum og hafa áhrif á líf þeirra til hins betra (Daniel 2011; Ivanova og Brown, 

2010; MacGregor, Rodger, Cummings og Leschied, 2006; Redding, Fried og 

Britner, 2000). Í rannsókn sem Daniel (2011) gerði á sjónarhorni fósturforeldra í 

Kanada kom í ljós að flestir í rannsókninni urðu fósturforeldrar  vegna 

væntumþykju þeirra á börnum og sú persónulega ánægja sem það veitti þeim að 

vera fósturforeldrar. Fleiri ástæður geta legið þar að baki; sumir taka að sér 

skyldmenni sín, aðra vantar félagsskap inn á heimilið og svo eru sumir sem geta 

ekki eignast börn og taka því annarra manna börn að sér til þess að upplifa 

foreldrahlutverkið. Svo eru aðrir sem hafa sjálfir verið fósturbörn og geta því 

auðveldlega sett sig í spor fósturbarnsins (Ivanova og Brown, 2010). Það sem var 

hvetjandi fyrir fósturforeldrana var að þeim fannst gott að einhver þarfnaðist 

þeirra og treysti á þau. Einnig veitti það þeim gleði að fylgjast með börnunum 

vaxa og dafna (Daniel, 2011). 
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Hægt er að skipta hvatningunni sem verður til þess að fólk ákveður að gerast 

fósturforeldri í tvennt. Annars vegar eðlislæg hvatning (intrinsic), eins og 

persónuleg ánægja, og hins vegar ytri hvatning (extrinsic), sem er áþreifanlegri, til 

dæmis laun (Daniel 2011, MacGregor o.fl. 2006). Aðrar rannsóknir hafa þó sýnt 

að fáir verða fósturforeldrar út af laununum, þau virka frekar sem hvatning til 

þess að halda áfram (Ivanova og Brown, 2010). Samkvæmt Hildi Sveinsdóttur 

(2002) er þeim sem sækja um að gerast fósturforeldrar gjarnan skipt upp í þrjá 

hópa. Þeir eru einstaklingar sem geta ekki eignast barn og þrá ekkert heitar en að 

fá að ala upp barn, einstaklingar sem hafa það að atvinnu að taka börn í fóstur og 

síðan eru það ættingjarnir sem taka að sér börn sem eru skyld þeim.   

2.4.3 Umsóknarferlið 

Þeir sem óska eftir að verða fósturforeldrar þurfa að sækja um það hjá 

Barnaverndarstofu. Barnaverndarnefnd hvers sveitarfélags kannar og metur 

aðstæður væntanlegra fósturforeldra með tilliti til heimilisaðstæðna og 

bakgrunns. Það er ekki skylda að sá sem sækir um sé í sambúð eða hjónabandi en 

ef svo er þá er sótt um leyfið saman, þar sem báðir einstaklingar eru metnir. 

Þegar verið er að meta hæfni umsækjanda til þess að taka að sér barn í fóstur 

þurfa umsækjendur að svara ákveðnum spurningum, eins og hvaða væntingar og 

kröfur þeir hafa til hlutverksins. Með umsókn um að gerast fósturforeldri þurfa 

að fylgja ýmis önnur gögn, eins og sakavottorð allra heimilsmanna eldri en 15 

ára, læknisvottorð, hjúskapar- eða sambúðarvottorð, skattaframtal síðustu 

tveggja ára, umsögn frá ættingjum og vinnuveitanda og greinargerð frá 

umsækjanda þar sem ástæður fyrir umsókninni eru rökstuddar (Reglugerð um 

fóstur nr. 804/2004). Umsókn og fylgigögn eru síðan metin og þeir sem uppfylla 

öll skilyrði og fá jákvæða umsögn barnaverndarnefndar er boðið að sækja 

námskeið á vegum Barnaverndarstofu, en umsækjendum er skylt að fara á það 

áður en þeir fá leyfi. (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2006; 

Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Ef fósturforeldrar óska eftir einhverjum breytingum varðandi 

ráðstöfunina eða óska eftir að fá annað barn í fóstur þurfa þeir að sækja um það 

hjá Barnaverndarstofu. (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2006; 
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Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Þeir sem brotið hafa gegn ákvæðum XXII. 

kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um kynferðisbrot gegn einstaklingi, 

sem ekki hefur náð 18 ára aldri, er óheimilt að taka barn í fóstur 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

2.4.4 Foster PRIDE  

Eins og kom fram hér fyrir ofan verða þeir sem sækja um að verða fósturforeldrar 

að sækja námskeið á vegum Barnaverndarstofu. Kallast það námskeið Foster 

PRIDE, sem er þýðing á Parent Resources for Information, Development and 

Education. Er þetta samkvæmt 9. gr. reglugerðar um fóstur nr. 804/2004 og 

hefur það verið haldið reglulega hér á landi síðan árið 2004. Foster PRIDE er 

bandarískt námskeið, sem var þýtt og staðfært fyrir íslenskar aðstæður. Var það 

hannað sem undirbúningsnámskeið fyrir fósturforeldra og kjörforeldra 

(Christenson og McMurtry, 2007). Til þess að geta sótt námskeiðið þarf 

barnaverndarnefnd í sveitarfélagi umsækjanda að vera búin að gefa umsögn um  

hann sem fósturforeldri en gert er ráð fyrir að umsækjandi sé búin að sækja 

námskeiðið áður en hann fær leyfi Barnaverndarstofu.  

Námskeiðið er til þess fallið  að meta hæfni tilvonandi fósturforeldra sem 

og að veita þeim fræðslu og undirbúa þá fyrir komandi hlutverk. Einkennist 

námskeiðið af fyrirlestrum, umræðum, hópavinnu, æfingum og ýmsum 

heimaverkefnum, þar sem lögð er áhersla á fimm hæfniskröfur. Þær eru að geta 

alið upp barn, að þekkja þroskaferli barns og geta mætt frávikum er tengjast því, 

stuðla að tengslum barns við fjölskyldu þess, að geta unnið í teymi og að vinna að 

því að barn geti myndað traust tengsl við fjölskyldu sem stefnt er að vari til 

frambúðar (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004; Guðrún Kristinsdóttir, 2010). 

Námskeiðið samanstendur af tíu lotum, þar sem í fyrstu fimm lotunum er farið 

yfir markmið, hvernig hæfni fósturforeldra er metin, hvernig á að vinna í teymi og 

hvernig best sé að mæta þörfum barnsins. Einnig er farið yfir skaðleg áhrif á 

þroska, sorgarferli barns við aðskilnað kynforeldra og hvernig best er að styrkja 

tengslin við fjölskylduna. Í seinni fimm lotunum er  farið yfir hversu ögrandi 

verkefni það er að taka barn í fóstur, hvernig best er að stuðla að því að barnið 

myndi varanleg tengsl, hvernig best er að lifa með breytingunum og að lokum er 
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ákvörðunarferli og heildstætt mat  (Barnaverndarstofa, e.d.a.; Child Welfare 

League of America (CWLA), e.d.). 

Á árunum 2008-2011 voru haldin tvö námskeið á hverju ári og sóttu það 

bæði þeir sem voru að sækja um leyfi sem fósturforeldrar og þeir sem höfðu 

fengið leyfið áður. Einnig hefur barnaverndarstarfsmaður og félagsráðgjafarnemi 

fengið að sitja námskeiðið (Barnaverndarstofan, 2012). Á þessum árum sóttu 

samtals 132 einstaklingar námskeiðið eða 28-35 einstaklingur ár hvert eins og sjá 

má á töflu fjögur. Flestir sóttu það árið 2011.  

Tafla 3. Fjöldi þátttakenda á Foster PRIDE námskeiði á árunum 2008-2011 

 
2008 2009 2010 2011 

Fyrra 
námskeið 15 18 13 16 

Seinna 
námskeið 15 21 15 19 

Samtals 30 39 28 35 

          (Barnaverndarstofa, 2012) 

Ekki hefur verið lagt mat á námskeiðið hér á landi eða athugað hver reynsla 

fósturforeldra var af námskeiðinu. Það er samdóma álit margra að Foster PRIDE 

námskeiðið hafi ekki verið nógu ýtarlega rannsakað. Í Bandaríkjunum hefur 

námskeiðið örlítið verið skoðað en ekki nóg til þess að hægt sé að alhæfa um þær 

niðurstöður. Árangur Foster PRIDE hefur verið metinn í Noregi þar sem sýn 

leiðbeinenda og fósturforeldra var metin í lok námskeiðs og aftur eftir tvö ár. 

Niðurstöður þessa mats var að þátttakendur og leiðbeinendur voru almennt 

ánægðir með námskeiðið (Guðrún Kristinsdóttir, 2010). 

2.4.5 Félag fósturforeldra 

Á Íslandi er Félag fósturforeldra sem stofnað var á áttunda áratug síðustu aldar 

(Félag fósturforeldra, e.d.a). Einu heimildirnar sem til eru um Félag fósturforeldra 

er heimasíða þeirra og því er notast við upplýsingar af henni hér. Allir þeir sem 

hafa verið með barn í fóstri, eða eru með barn í einhvers konar fóstri, geta verið í 

félaginu. Markmið félagsins er að vinna að hagsmunamálum fósturbarna og 

fósturforeldra. Felur það meðal annars í sér að gera fósturfjölskyldur sýnilegar 

með því að sameinast í eina rödd og styrkja félagsmenn í að takast á við 
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fósturforeldra hlutverkið, með fræðslu og vera bakhjarl fyrir hvort annað. Með 

þessu er tilgangurinn að veita fósturbörnum á Íslandi, á sem faglegastan hátt, 

tækifæri á að búa við sem bestar uppeldisaðstæður, þar sem þau fá að þroskast 

og dafna á sem eðlilegastan hátt (Félag fósturforeldra, e.d.b).  

Félagið er sjálfstætt starfandi félag, óháð öllum opinberum stofnunum, 

trúfélögum og stjórnmálaflokkum. Félagsmeðlimir geta búið hvar á landinu sem 

er (Félag fósturforeldra, e.d.c). Félagið heldur aðalfund einu sinni á ári, 

mánaðarlega kaffihúsafundi og árlegar útilegur fyrir félagsmeðlimi. Félagið 

stendur einnig fyrir fræðslunámskeiðum fyrir fósturforeldra og gefur út fréttabréf 

til félagsmeðlima.  

2.5 Þeir sem vinna að fósturmálum 

2.5.1 Barnaverndarnefnd 

Fósturráðstöfun er talin vera nauðsynleg þegar aðbúnaði, uppeldi eða umönnun 

barns er ábótavant vegna vanhæfni eða vanrækslu foreldra og er 

barnaverndarnefnd skylt að ráðstafa barni í fóstur ef aðstæður eru slíkar. Skal þá 

vera búið að fullreyna öll önnur úrræði og ef þær stuðningsaðgerðir hafa ekki 

leitt til nauðsynlegra breytinga, eða ef aðrar stuðningsaðgerðir eru ekki taldar 

skila nægjanlegum árangri, þá er tekin ákvörðun um fóstur (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Ákvörðun um fóstur getur því verið tekin annars vegar með samþykki 

forsjáraðila og hins vegar ekki með þeirra samþykki. Slík ákvörðun skal ávallt vera 

tekin með hagsmuni barnsins í fyrirrúmi og því tryggt öruggi ásamt því að veita 

barninu þá meðferð og aðhlynningu sem það þarf (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Barnaverndarstofa, 2006;  Guðrún Kristinsdóttir, 2010; Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004).  

Barnaverndarnefnd hefur úrskurðarvald um allan þann ágreining er kann 

að koma upp varðandi umgengni barns við kynforeldra eða aðra nákomna. 

Samkvæmt 27. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 getur barnaverndarnefnd 

úrskurðað án vilja foreldra að barnið verði um kyrrt, á þeim stað sem það var á, í 

allt að tvo mánuði. Ef barnaverndarnefnd telur að ráðstöfunin eigi að vara lengur 

en það getur hún samkvæmt 28. gr. sömu laga gert kröfu í héraðsdómi um að 

vista barnið í tólf mánuði í senn og ef tilvikið er það alvarlegt getur 
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barnaverndarnefnd farið fram á forsjársviptingu fyrir dómi samkvæmt 29. gr. 

sömu laga. Ef hagsmunir barnsins krefjast þess getur barnaverndarnefnd einnig 

kveðið upp úrskurð um að halda dvalarstað barnsins leyndum. (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

Hlutverk barnaverndarnefndar við umsóknarferlið 

Hlutverk barnaverndarnefnda hvers sveitarfélags þegar sótt er um að gerast 

fósturforeldri er meðal annars að veita Barnaverndarstofu umsögn um hæfileika 

umsækjanda til þess að verða fósturforeldri. Í henni skal vera lögð áhersla á að 

lýsa heimilishögum sem best, taka niður fjölskyldusögu, skoða menntun, atvinnu, 

fjármál, heilsufar og áhugamál þeirra. Einnig skal athuga hvernig skólamál standa 

í því hverfi sem umsækjendur búa í. Barnaverndarstarfsmaður skal fara að 

lágmarki í eina heimsókn á heimili þeirra og skrifa greinargerð þar sem hann 

kemur með tillögu á afgreiðslu mála sem sent er til Barnaverndarstofu. 

Barnaverndarnefnd sendir svo beiðni til Barnaverndarstofu um fósturheimilið. 

Beiðninni skal fylgja greinargerð, gögn er varða þarfir barnsins, áætlanir um 

meðferð máls og samþykki forsjáraðila, úrskurður um heimild til ráðstöfunar eða 

dómur um forsjársviptingu, eftir því hvað við á. Barnaverndarnefnd velur 

fósturforeldra í samráði við Barnaverndarstofu. Þeim ber skylda að vanda valið á 

fósturforeldrum og velja þá með hagsmuni og þarfir barnins að leiðarljósi. 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004).  

Hlutverk barnaverndarnefndar gagnvart fósturforeldrum og barni 

Barnaverndarnefnd skal undirbúa fósturforeldrana fyrir komandi hlutverk með 

því að veita þeim þær upplýsingar sem þeir þurfa, eins og um persónulega hagi 

barnsins og önnur mikilvæg atriði er þjóna markmiðum fóstursins. Einnig skulu 

þeir veita þeim viðtöl og fleira sem gæti gagnast áður en fóstur hefst. Eins og 

áður hefur komið fram ber þeim að veita fósturforeldrum stuðning á meðan þau 

eru með barn í fóstri. Góður stuðningur frá barnaverndarstarfsmönnum við 

fósturforeldra er mikilvægur og í sumum tilfellum getur hann ráðið úrslitum um 

hvort markmið fóstursins náist eða ekki. (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 
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Barnaverndarnefnd er ábyrg fyrir því að undirbúa barnið fyrir aðskilnaðinn frá 

kynforeldrum sem og að búa það undir að fara í fóstur. Barnið á rétt á að vita frá 

barnaverndarnefnd hvers vegna það er í fóstri og hvað barnaverndarnefnd hefur 

ákveðið um framtíð þess. Til að auðvelda barninu að fá heildarmynd af lífi sínu 

hefur verið mælt með að barnaverndarstarfsmenn útbúi lífsbók fyrir barnið, sem 

það getur tekið með sér í fóstrið. Gæti það verið myndaalbúm með myndum af 

kynforeldrum og öðrum nánum ættingjum. Svo geta fósturforeldrarnir haldið 

áfram og sett myndir af þeim tíma er barnið var í fóstri. Þetta getur auðveldað 

barninu að þekkja uppruna sinn (Barnaverndarstofa, 2006).  

Barnaverndarnefnd skal samkvæmt 76. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 

fylgjast með líðan barnsins sem er í fóstri og aðbúnaði þess. Það skal hafa í huga 

hvort að ráðstöfunin sé að þjóna þeim tilgangi sem lagt var upp með og skal 

heimsækja fósturheimilið að lágmarki einu sinni á ári og oftar ef þess er þörf. Í 

þeirri heimsókn er nauðsynlegt að starfsmaður ræði við barnið til þess að meta 

líðan þess. Einnig skal barnaverndarstarfsmaðurinn ræða við fósturforeldrana þar 

sem farið er yfir hvernig gengur og hvað má betur fara. Þegar 

barnaverndarstarfsmaður ræðir við barnið þarf ávallt að hafa markmið fóstursins 

í huga. Ef um er að ræða tímabundið fóstur þarf að ræða við barnið um hvað sé 

að gerast heima á meðan það er í fóstri og hvernig því líður með að fara aftur 

heim. Ef um varanlega ráðstöfun er að ræða þarf að aðstoða barnið við að festa 

rætur á fósturheimilinu en þó að hjálpa því að muna eftir uppruna sínum og 

fortíð þess með kynforeldrum sínum. Hlutverk barnaverndarstarfsmanna er að 

stuðla að jákvæðu sambandi á milli kynforeldra, fósturforeldra og barns 

(Barnaverndarstofa, 2006).   

2.5.2 Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa tekur á móti öllum umsóknum þeirra sem sækja um að gerast 

fósturforeldrar, hvort sem umsóknin er almenn eða ef umsækjendur eru með 

ákveðið barn í huga. Þegar Barnaverndarstofa hefur fengið umsögn frá 

barnaverndarnefnd ásamt fylgigögnum sem nefnd hafa verið hér áður tekur hún 

ákvörðun um hvort umsækjandi fái leyfi eða ekki til þess að taka barn í fóstur. 

Skal þá umsækjandi vera búin að sækja undirbúningsnámskeiðið en 
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Barnaverndarstofa hefur þó heimild til að veita undanþágu á því samkvæmt 11. 

gr. Reglugerðar um fóstur nr. 804/2004 (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

Barnaverndarstofa heldur skrá yfir alla þá sem skráðir eru fósturforeldrar 

og hafa til þess leyfi. Einnig hefur hún allar nauðsynlegar upplýsingar um 

fósturforeldana, sem getur komið sér vel ef ákveðnir styrkleikar þeirra eða 

aðstæður henta ákveðnu barni betur en öðru. Eins og kom fram hér fyrir ofan 

velur Barnaverndarstofa fósturforeldra fyrir hvert barn í samvinnu við 

barnaverndnarnefnd. Þetta er gert með tilliti til þeirra upplýsinga sem þau hafa 

um fósturforeldrana samanborið við þarfir barnsins. Hún tekur ákvarðanir og 

aðstoðar barnaverndarnefndir í fósturmálum. Barnaverndarstofa á að hafa yfirlit 

yfir öll fósturbörn á Íslandi (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 

2006; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004;). 

Eftirlit með fóstri 

Eftirlit með fóstri hefur verið og er enn í dag lögbundið eins og greint hefur verið 

frá hér fyrir ofan. Hér áður fyrr tókst þó ekki alltaf að sinna því eftirliti sem skyldi. 

Voru ástæður þess yfirleitt hversu fáir starfsmenn voru að sinna fósturmálum. 

Sem dæmi má nefna að á árunum 1971-1982 var aðeins einn starfsmaður sem sá 

um fósturmál og sá hann einnig um ættleiðingar- og forsjármál. Eins og gefur að 

skilja gafst því ekki tími í að sinna lögbundnu eftirliti með öllum fósturbörnum 

sem og að sinna hinum málaflokkunum (Sigríður Jónsdóttir, 1993). Í gegnum árin 

hefur því verið reynt að bæta eftirlit með börnum í fóstri þar sem meðal annars 

er í dag farið eftir ákveðnum stöðlum sem settir voru fyrir fósturráðstafanir á 

vegum barnaverndaryfirvalda. Staðlarnir eru kröfur um gæði hvernig staðið er að 

ákveðnum verkþáttum við fóstur barns utan heimilis á vegum 

barnaverndaryfirvalda. Hefur Barnaverndarstofa tileinkað sér þetta með því taka 

þátt í verkefninu Gæðastaðlar ásamt 30 öðrum Evrópuríkjum. 

Staðlarnir byggjast á frásögnum fósturbarna, kynforeldra, fósturforeldra og 

barnaverndarstarfsfólki (Barnaverndarstofa, 2012). Þar er verkferlum fyrir vistun 

og fóstur skipt í fimm stig og í hverju stigi eru skilgreindir gæðastaðlar. Snúa 

stigin og gæðastaðlarnir meðal annars að framkvæmd, málsmeðferð, góðum 
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undirbúningi, vönduðum vinnubrögðum og grundvallarréttindum fósturbarna. 

Einnig er lögð áhersla á eftirlit, stuðning og undirbúning fyrir brottför barns úr 

fóstri og að gerðar séu rannsóknir og árangursmöt. Skilgreind hafa verið 

viðvörunarmerki við hvern staðal sem gefa í skyn að framkvæmdin hafi ekki 

staðist þá gæðakröfu sem staðallinn lýsir. Markmið þessa eftirlits er að tryggja að 

gætt sé að réttindum barna í fóstri og að sá árangur náist sem lagt er upp með. 

Eftirlitið felst í því að bera framkvæmdina saman við staðlana og gæta þess að 

ekki kvikni á neinum viðvörunarmerkjum við hverja framkvæmd fyrir sig (Bryndís 

Guðmundsdóttir og Jón Björnsson, 2008). 

2.6 Staða þekkingar   

Hér verður farið yfir stöðu þekkingar á efninu. Þar sem lítið er til af rannsóknum 

um fósturforeldra á Íslandi þá verður einna helst fjallað um erlendar rannsóknir.  

2.6.1 Þjálfun og undirbúningur fyrir fósturforeldra 

Fósturbörn eru oftar en ekki að takast á við alvarlegar áskoranir í lífi sínu og hjá 

mörgum fósturbörnum er þetta eitt erfiðasta tímabil lífs þeirra. Til þess að geta 

mætt þessum  áskorunum og þörfum hvers barns þurfa fósturforeldrar að fá 

viðeigandi þjálfun og undirbúning áður en barnið kemur til þeirra (Ivanova og 

Brown, 2010). Þjálfun er talin vera eitt af lykilatriðum þess að fóstur skili góðum 

árangri. Hún eykur líkurnar á því að fósturforeldrar endist í starfinu og haldist 

ánægðir (Lee og Holland, 2008; McNeil, Herschell, Gurwitch og Clemens-Mowrer, 

2005). Rannsóknir hafa sýnt að fósturforeldrar eru oftar en ekki illa undirbúnir 

fyrir fósturforeldrahlutverkið (Lee og Holland, 2008; McNeil o.fl., 2005; Murray 

Sweeney og Frances, 2010; Sanchirio og Jablonka, 2000; Spielfoge, Leathers, 

Christian og McMee, 2011). Þeir fá sjaldan þá þjálfun sem þeir ættu að fá þegar 

þeir taka barn í fóstur og fá lítinn undirbúning, sérstaklega þegar um er að ræða 

mikinn hegðunarvanda barns (McNeil o.fl., 2005).  

Þegar 34 fósturmæður voru spurðar út í það hver væri helsti galli þess að 

vera fósturmóðir, þá var algengasta svarið að þær hefðu ekki fengið nógu góða 

þjálfun, sem þær töldu vera mikilvæga og geta skipt sköpum fyrir tilvonandi 

fósturforeldra (McNeil o.fl., 2005). Svipaðar niðurstöður voru í rannsókn Murray 

og félaga (2010), þar sem athugað var viðhorf fósturforeldra til þjálfunar og 
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stuðnings. Eitt af þemum þeirrar rannsóknar var að fósturforeldrum fannst ekki 

nógu góður aðgangur að þjálfuninni. Þeim fannst vanta meiri þjálfun, þá helst í 

að vita hvað er eðlileg hegðun hjá barni með þessa lífsreynslu og hvaða hegðun 

er ekki eðlileg. Með því væri auðveldara að vera meðvitaður um hvaða hegðun 

þarfnast inngrips og hvenær eðlilegt er að óska eftir aðstoð fagfólks.  

Í rannsókn sem Sanchirio og Jablonka (2000) gerðu, þá höfðu 48% 

fósturforeldra hvorki fengið neina þjálfun né stuðning, 13,5% höfðu fengið 

stuðning en enga þjálfun, 19,5% höfðu fengið þjálfun en engan stuðning og 

aðeins 18,9% höfðu fengið bæði þjálfun og stuðning. Telja þeir þessar 

niðurstöður ekki nógu góðar og leggja áherslu á mikilvægi þjálfunar og stuðnings 

við fósturforeldra. Þeir telja að þau barnaverndaryfirvöld, sem leggja áherslu á að 

fósturforeldrar fái viðeigandi þjálfun og góðan stuðning, séu að senda skýr 

skilaboð um að fósturforeldrar séu virkir meðlimir teymisins og að þeirra innlegg í 

málaflokkinn skipti máli. Fræðimenn benda einnig á að æskilegast væri að þeir 

fósturforeldrar, sem taka að sér barn með alvarlegan hegðunarvanda, barn sem 

hefur verið kynferðislega misnotað, barn með einhvers konar fötlun eða aðrar 

sérþarfir, fái sérstaka þjálfun. Einnig leggja þeir til að boðið sé upp á sérstaka 

þjálfun sem leggur áherslu á að aðstoða börnin við að halda sambandi við 

kynforeldra sína, því það getur oft verið flókið ferli (Daniel, 2011; Murray o.fl., 

2010; Sanchirio og Jablonka, 2000). Þjálfun er einnig talin góð fyrir umsækjendur 

til aðstoða þá í að taka lokákvörðun um það hvort þeir treysti sér í hlutverkið. 

Eftir þjálfunina eiga umsækjendur að vera komnir með allar helstu upplýsingar 

um hlutverkið og við hverju þeir megi búast í því (Baum, Crase og Crase, 2001). 

Þeir fósturforeldrar sem fengið hafa þjálfun eru ánægðir með að slíkt hafi 

verið í boði fyrir þá. Þó ber að hafa í huga að ekki er hægt að staðfesta jákvæð 

áhrif þótt fósturforeldrar hafi fengið þjálfun. Tímalengd þjálfunar virðist ekki 

skipta mestu máli, heldur frekar að ákveðin atriði séu tekin fyrir sérstaklega, eins 

og umgengni við kynforeldra, fræðsla um þroskaskeið barna og viðbrögð barna 

við aðskilnaði foreldra, svo dæmi séu tekin. Þeir fósturforeldrar sem fá þjálfun 

eru líklegri en þeir fósturforeldrar sem ekki fá þjálfun til þess að tengjast 

kynforeldrum á jákvæðan hátt (Guðrún Kristinsdóttir, 2010). 
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2.6.2 Stuðningur við fósturforeldra  

Í þeim rannsóknum sem hér er vísað í eru mjög svipaðar niðurstöður er kemur að 

stuðningi við fósturforeldra. Fósturforeldrum finnst skortur vera á stuðningi frá 

fagfólki, þeim finnst vanta að fagmenn virði fósturforeldra og viðurkenni 

mikilvægi starfs þeirra, þeim finnst vanta að tekið sé mark á þeim og því sem þau 

hafa að segja og þau vilja fá að taka þátt í ákvörðunum er varða barnið. Öll vilja 

þau meiri samskipti og stuðning frá félagsráðgjafanum til þess að vinna 

sameiginlega að settum markmiðum, fá meira fjármagn , fá meiri 

bakgrunnsupplýsingar um barnið til þess að geta mætt þörfum þess og haft 

einhvern til þess að leita til. Einnig minntust allir á skortinn á neyðarstuðningi, 

sem sagt að geta haft samband og fengið aðstoð um leið og þörf er á (Brown og 

Calder, 2000; Brown, 2008; Daniel, 2011; Hudson og Levasseur, 2002; Ivanova og 

Brown, 2010; Murray o.fl., 2010; MacGregor o.fl., 2006; Sinclair, 2005; Spielfoge 

o.fl., 2011; Triseloitis, Borland og Hill, 2000). Fósturforeldrar fá oft þá tilfinningu 

að bæði þau og starf þeirra sé vanmetið af barnaverndaryfirvöldum og fagfólki 

þess (Ivanova og Brown, 2010). Því er stuðningur við fósturforeldra og gott 

samstarf mikilvægt. Því betra sem það er því ánægðari eru fósturforeldrarnir og 

meiri líkur eru á að þeir haldi áfram. Án þjálfunar og stuðnings er líklegt að 

fósturforeldrar hætti snemma (Ivanova og Brown, 2010; Redding o.fl., 2000).  

Svipaðar niðurstöður voru í rannsóknum Murray og félaga (2010) og 

Hudson og Levasseur (2002). Niðurstöður þar sýndu að allir þátttakendur vildu 

eiga betri samskipti við félagsráðgjafann og fá frá honum meiri stuðning. Þeim 

fannst félagsráðgjafinn oft ekki standa við loforð sín eins og með hversu oft hann 

ætlaði að hafa samband. Þeim fannst óásættanlegt hversu erfitt var að ná í hann 

og hversu litlar upplýsingar þau fengu um barnið. Þeim fannst félagsráðgjafinn 

ekki bera virðingu fyrir þeim eða starfi þeirra, sem sýndi sig best þegar þau voru 

ekki látin vita ef einhverjar breytingar urðu, til dæmis á tímalengd fósturs eða í 

sambandi við umgengni. Þá fannst þeim ófaglegt hvernig staðið var að því þegar 

nýr félagsráðgjafi tæki við málinu, en hann var ekki nógu upplýstur um barnið og 

bakgrunn þess til þess að taka mikilvægar ákvarðanir. Fósturforeldrarnir vildu fá 

að vera meira með og taka þátt í ákvörðunum er varðaði barnið. Þeim fannst 

góður stuðningur vera meira eftirlit og töldu það vera ábótavant. 



  

26 

Fósturforeldrarnir vildu helst bara hafa einhvern til þess að tala við, þó það væri 

ekki nema einu sinni í mánuði, eða vita af einhverjum sem hægt væri að leita til 

þegar þess þurfti. Almennt viðhorf fósturforeldra til þjálfunar og stuðnings var að 

tiltekin þjónusta var einfaldlega ekki til staðar. Ef hún var til staðar þá var annað 

hvort lítið af henni eða erfitt að nálgast hana (Hudson og Levasseur, 2002; 

Murray o.fl. 2010).    

Í athugun Sinclair (2005) á stuðningi kom fram að stuðningur getur haft 

jákvæð áhrif á fóstur og árangur þess en flestir telja að stuðningurinn þurfi að 

vera meiri en hann er nú þegar. Ef stuðningur er ekki fullnægjandi getur það 

skapað álag á fósturforeldra, sem getur leitt til erfiðleika og jafnvel fósturrofs. 

Stuðningur er líklegur til þess að koma í veg fyrir vítahring sem getur myndast, 

hann gæti haldið í fósturforeldra, minnkað kostnað og komið í veg fyrir fósturrof. 

Margt jákvætt kom fram um stuðning frá félagsráðgjafa, eins og að oftast reyndu 

þeir að gera það sem fósturforeldrarnir óskuðu eftir, en það sem mátti bæta að 

mati fósturforeldranna var að fá fleiri heimsóknir frá félagsráðgjafa og að hafa 

betra aðgengi að þeim þegar þess væri þörf. Þriðjungur fósturforeldranna óskaði 

eftir hvíld vegna mikillar streytu en 23% þeirra töldu streitu og þreytu vera það 

versta við hlutverkið (Sinclair, 2005). 

Sá stuðningur sem fósturforeldrar óskuðu eftir var þörfin fyrir aðstoð frá 

sérfræðingum, nauðsyn þess að fá góða fræðslu til þess að auka þekkingu þeirra 

og hæfni, sem gerir þau að enn betri fósturforeldrum, stuðning um hvernig best 

sé að byggja upp gott samband við kynforeldra, meiri skilning frá samfélaginu og 

fjárhaglsegan stuðning við fæði, klæði, húsnæði og afþreyingu (Ivanova og 

Brown, 2010). Einnig vildu þeir fá klapp á öxlina af og til og vera hrósað fyrir vel 

unnin störf en ekki vera kennt um ef eitthvað færi úrskeiðis. Vildu þeir að litið 

væri á þau sem fagmenn í sínu starfi en ekki sem „barnapíur“ (Hudson og 

Levasseur, 2002). Einnig fannst þeim vanta meiri stuðning og þjálfun til þess að 

hugsa um og vernda sína eigin líkamlegu og andlegu heilsu, einna helst þegar 

barn færi aftur heim til kynforeldra sinna. Þá myndu þeir vilja aðstoð við hvernig 

best væri að takast á við sorgina og að geta sleppt takinu á barninu. (Daniel, 

2011; Murray og félagar, 2010). 
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Það sem talið er hafa góð áhrif á velferð fósturforeldra og sjálfstraust þeirra sem 

foreldrar er félagslegur stuðningur. Þann stuðning treysta þeir oftast á að fá frá 

eigin fjölskyldu og öðrum fósturforeldrum. Fyrir fósturforeldra er allur stuðningur 

talinn vera af hinu góða, bæði formlegur, sem kemur frá 

barnaverndarstarfsmönnum og öðru fagfólki, og óformlegur, sem gæti meðal 

annars komið frá fjölskyldu og vinum. Það sem fósturforeldrar þurfa, samkvæmt 

Daniel (2011), er gott og jákvætt samband við barnaverndaryfirvöld, 

tilfinningalegur stuðningur frá félagsráðgjafa og annar áþreifanlegur stuðningur, 

sem veldur því að þau haldist ánægð í sínu starfi og haldi áfram.  

Álag á fósturforeldra 

Árið 1999 gerðu Jones og Morisette rannsókn á álagi fósturforeldra og skoðuðu 

hvað það væri helst sem ylli álaginu. Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar voru 

að stress myndaðist helst í sambandi við umgengni við kynforeldra. Þegar 

fósturforeldrar þurftu að hugga fósturbarnið ef að kynforeldri mætti ekki í 

fyrirhugaða heimsókn, þegar barn kom heim eftir heimsókn hjá kynforeldrum og 

þegar þau þurftu að segja barninu að það gæti ekki hitt foreldra sína né systkini. 

Einnig upplifðu fósturforeldrar mikið álag og stress þegar barnið fór aftur heim, 

ef þeir töldu að ákvarðanir barnaverndaryfirvalda þjónuðu ekki hagsmunum 

barnsins, ef skortur var á samvinnu og góðum samskiptum og ef ekki var tekið 

mark á skoðunum þeirra. Erfitt gat verið þegar mikill hegðunvarvandi var hjá 

barninu, ef það strauk af heimilinu eða misnotaði vímuefni. Fósturforeldrar geta 

lent í stressandi aðstæðum og atvikin sem talin eru upp hér að ofan voru taldir 

vera helstu þættirnir sem yllu streitunni. Þessi streita getur haft gífurleg áhrif á 

fósturforeldrana sjálfa sem og aðra er næst þeim standa og því getur það í 

sumum tilfellum skaðað markmið fóstursins. Þess vegna er nauðsynlegt að það 

fagfólk sem vinnur að fósturmálum sé meðvitað um þetta og veiti þann stuðning 

sem þarf hverju sinni (Jones og Morisette, 1999).  

2.6.3 Árangursríkt fóstur 

Fræðimenn eru sammála um að þeir fósturforeldrar sem ná árangri eru hlýir og 

barnamiðaðir einstaklingar, sem hafa góða þekkingu og hæfni á 

foreldrahlutverkinu og að halda aga. Þeir eru lausnamiðaðir og taka barninu strax 
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sem hluta af fjölskyldu sinni (Brown, 2008). Árangursríkt fóstur einkennist af 

góðum stuðningi og samvinnu á milli fósturforeldra og þeirra 

barnaverndarstarfsmanna sem vinna að fósturmálum (Brown og Campbell, 2007; 

Daniel, 2011; Ivanova og Brown, 2010).  

Í þeim rannsóknum, þar sem könnuð eru aðalatriði þess að fóstur verði 

árangursríkt, eru niðurstöðurnar þær að umhyggja fyrir börnum, opið hugarfar, 

þolinmæði, að mæta þörfum barnsins og réttur persónuleiki eru meðal annars 

mikilvæg atriði. Einnig er mikilvægt að vera vel upplýstur um barnið og bakgrunn 

þess, að vera í góðu samstarfi við barnaverndaryfirvöld og starfsfólk, að hafa 

góðan stuðning frá þeim, að hafa aðgang að neyðarstuðningi og vera vel 

upplýstur um lagalegu atriðin er snerta þau. Þar að auki kom í ljós að líklegast er 

að fóstur verði árangursríkt hjá þeim fósturforeldrum sem hafa mikla reynslu 

sem fósturforeldrar, hafa hlotið viðeigandi þjálfun og  finnst ánægjulegt að hjálpa 

börnum (Brown, 2008; Buehler, Cox og Cuddeback, 2003).  

Nokkur atriði eru talin standa upp úr fyrir góðum afdrifum barna í fóstri. 

Má þar nefna góða líðan og umönnun þar sem barnið upplifir hlýju, nærgætni og 

áhuga frá fósturforeldrunum. Tengslin eru mikilvæg bæði á nýja heimilinu og við 

sína nánustu fjölskyldu af upprunaheimili. Mikilvægt er að barnið búi við góðar 

ytri aðstæður er kemur að menntun, heilsufari, húsnæði, vinatengslum og 

tómstundum. Ef barn hefur aldur og þroska til á það að geta tekið þátt í 

mikilvægum ákvörðunum er snerta þeirra daglega líf. Fósturforeldrarnir þurfa að 

vera meðvitaðir um þetta og gefa börnunum tækifæri til þess að móta sínar 

aðstæður með tilliti til aldurs og þroska (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

Helstu ástæður þess að fósturforeldrar hætta 

Þær ástæður sem fósturforeldrar hafa gefið upp fyrir að hætta sem fósturforeldri 

eru meðal annars  skortur á stuðningi, léleg samskipti við fagfólk, óásættanleg 

viðbrögð frá fagfólki í einstaka atvikum, óraunhæfar væntingar og að vera aldrei 

partur af barnaverndarteyminu. Einnig ef skortur var á upplýsingum, ef þeir réðu 

ekki við að fylgja eftir sérfræðiaðstoð fyrir fósturbarnið, ef persónulegar 

aðstæður breyttust eins og eigin heilsa, ef hótanir frá kynforeldrum bárust til 

fjölskyldu þeirra, ef fósturforeldrarnir réðu ekki við ákveðin hegðunarvandamál 
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og ef fósturbarnið náði ekki að aðlagast fjölskyldunni þrátt fyrir margar tilraunir 

til að láta það ganga (Brown og Bednar, 2006; Daniel, 2011; MacGregor o.fl., 

2006; Spielfoge o.fl., 2011).  

Þegar fósturforeldrar voru spurðir um hvaða ráð þeir myndu gefa 

tilvonandi fósturforeldrum þá var það fyrst og fremst að vera skuldbundinn 

fósturforeldra hlutverkinu og aldrei missa kjarkinn. Einnig töldu þeir mikilvægt að 

hafa alltaf þarfir og hagsmuni barnsins að leiðarljósi, vera meðvitaður um sín 

eigin mörk og vita hvað maður sjálfur getur tekist á við og hvað ekki. Mikilvægt 

var að vera þolinmóður, eiga í góðum samskiptum við kynforeldra og vera tilbúin 

fyrir hið óundirbúna sem gæti gerst. Þeir lögðu það einnig til að allir þeir sem 

væru að byrja sem fósturforeldrar fengju fyrst barn í fóstur til reynslu í stuttan 

tíma til þess að átta sig á því hvað þeir væru að fara út í (Daniel, 2011). 

2.6.4 Samskipti við kynforeldra 

Eins og áður hefur komið fram eiga börn og kynforeldrar rétt á umgengni við 

hvort annað á meðan á fóstri stendur. Misjafnt er hvernig fósturforeldrar taka á 

þeim samskiptum en samkvæmt Bunkholdt er hægt að skipta fósturforeldrum í 

tvo hópa varðandi þetta. Annars vegar útilokandi (ekskluderende), þar sem 

fósturforeldrar eru á þeirri skoðun að vernda þurfi fósturbarnið fyrir áhrifum frá 

kynforeldrum. Þá eru fósturforeldarnir ekki til í samstarf við kynforeldrana, til 

þess að skemma ekki samband á milli fósturbarnsins og fósturforeldranna. Hins 

vegar er það samþykjandi (inkluderende), þar sem fósturforeldrunum finnst 

eðlilegt að barnið hitti kynforeldra sína, þeir eru umhyggjusamir og leita frekar 

aðstoðar fagfólks ef þess gerist þörf (Bunkholdt, 2010). Það skiptir í raun ekki 

máli hvernig sambandi börnin eru í við kynforeldra sína, hvort þau eru í engu, 

litlu eða miklu sambandi, þau bera alltaf einhverjar tilfinningar til þeirra (CWLA, 

e.d.).  

Sanchirio og Jablonka (2000) vildu að fósturforeldrar væru sérstaklega 

þjálfaðir í að aðstoða börn við að halda sambandi við kynforeldra. Töldu þeir að 

sú þjálfun væri mikilvæg til þess að útskýra meðal annars fyrir fósturforeldrum af 

hverju samband á milli barnsins og kynforeldra er mikilvægt og hvernig það getur 

hjálpað til við að bæta líðan og ánægju barnsins á meðan það býr ekki heima hjá 
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sér. Vildu þeir meina að flestir fósturforeldrar gerast fósturforeldrar af því þeim 

þykir vænt um börn og eru barnamiðaðir, ekki af því þeir væru hlynntir 

kynforeldrunum eða vildu gera þeim greiða. Því telja þeir þjálfun svo mikilvæga 

til að fósturforeldrar verði meðvitaðir um mikilvægi góðs samband á milli barns, 

kynforeldra og fósturforeldra. Einnig ætti þessi þjálfun að upplýsa fósturforeldra 

um skyldur sínar og ábyrgð og kenna þeim að skipuleggja heimsóknir, hvernig 

best sé að undirbúa barnið sem og að takast á við viðbrögð barnsins. 

Fósturforeldrarnir ættu svo að hafa einhvern tengilið sem þeir gætu leitað til ef 

eitthvað kæmi upp á í þessum efnum. Regluleg og tíð umgengni barns í fóstri við 

kynforeldra eykur líkur á að barnið viðhaldi jákvæðum tengslum við foreldra sína 

(Browne og Moloney, 2002). 

Mikilvægt er hvernig staðið er að heimsóknum og umgengni við 

kynforeldra og hvernig deilumál við þá eru leyst. Gott samband á milli 

fósturforeldranna og kynforeldranna getur auðveldað fósturforeldrunum að 

annast barnið. Fósturforeldrar eiga það til að líta á kynforeldra sem slæma 

foreldra en sig sem góða foreldra (Hudson og Levasseur, 2002). Að ná góðu 

sambandi á milli þeirra getur verið vandasamt þar sem kynforeldrar upplifa sig 

oft sem misheppnaða aðila en fósturforeldra sem þá sem hafa vegnast vel í lífinu. 

Kynforeldrar eru því oft óöruggir með sjálfan sig og reiðir í viðmóti á meðan 

fósturforeldrar velta þeirri spurningu fyrir sér hvers konar foreldrar 

kynforeldrarnir hafi verið (Guðrún Kristinsdóttir, 1985).   

2.7 Kenningar  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um tengsl og tengslamyndun barns við 

foreldra, um umhverfi og erfðir og hvernig mörg ólík kerfi geta haft mismunandi 

áhrif á hvern og einn einstakling. Öllum þessum kenningum verður ekki listað hér 

upp, heldur verður gerð  grein fyrir tveimur helstu kenningum er að mati 

höfundar tengdust rannsóknarefninu best, en þær eru geðtengslakenningin og 

vistfræðikenningin.  

2.7.1 Geðtengslakenningin 

John Bowlby, breskur barnageðlæknir og barnasálgreinir, er höfundur 

geðtengslakenningarinnar. Tengslakenning hans er í dag viðurkenndasta 
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kenningin um tilfinningatengsl ungabarns við umönnunaraðila (Berk, 2007). Gæði 

þeirra tengsla hafa áhrif á hæfni barnsins til að mynda tengsl og upplifa öryggi í 

framtíðinni. Kenningin vísar til tenginar á milli barns og foreldris þess og byggjast 

tengslin á þeirri hvöt að bindast þeirri manneskju sem veitir barninu öryggi, 

umönnun og vernd. Lýsir það sér þannig að barnið vill fyrst og fremst vera hjá 

umönnunaraðila sínum og velur hann umfram aðra, því barnið finnur til öryggis 

nálægt umönnunaraðila sínum og óöryggis ef hann er ekki nálægt honum 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Telur Bowlby að grunnur að andlegri heilsu barns 

sé lagður á fyrstu æviárum þess. Hann telur einnig samband foreldra og barns 

hefjast þegar barnið byrjar að kalla fram til foreldranna ýmis meðfædd merki til 

að annast barnið og vera hjá því (Berk, 2009).  

Mikilvægt er hversu fær umönnunaraðilinn er í að lesa í tjáningu barnsins 

og hversu góður hann er í svara henni og lesa barnið rétt. Börnin treysta sér til 

þess að kanna umhverfi sitt þegar þau skynja örugg tengsl frá umönnunaraðila. 

Þau upplifa mikinn ótta við aðskilnað frá umönnunaraðila en finna strax til 

öryggis þegar hann kemur aftur (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Mörg fósturbörn 

hafa ekki upplifað þessi tengsl, hafa aðeins upplifað óörugg tengsl. Það getur 

verið eitt af þeim vandamálum sem fósturbarnið er að kljást við, að hafa ekki 

fengið þessi öruggu tengsl í bernsku. Börn með óörugg tengsl, sem oft eru 

fósturbörn, eiga oft umönnunaraðila sem eru frekar fjarlægir, finnst líkamleg 

snerting óþægileg og þegar börn þeirra eru döpur þá draga þau sig frekar til hlés. 

Börnin bæla þá þörf sína fyrir umönnunaraðilann til að laga sig að honum með 

því að forðast höfnun og reiði. Umönnunaraðilar kunna því ekki að bregðast rétt 

við þörfum barnsins, öfugt við örugga umönnunaraðila sem bregðast við þörfum 

barnsins síns á viðeigandi hátt (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Þessi geðtengsl þróast síðan meira með tímanum og gerist það á fjórum 

tímaskeiðum. Fyrsta skeiðið nefnist for-geðtengslaskeið og er það frá fæðingu til 

sex vikna aldurs. Einkennist það af augnsambandi við foreldri, ósjálfráðum 

viðbrögðum, brosi, gráti og öðrum meðfæddum merkjum. Barnið hefur ekki enn 

myndað geðtengsl en þekkir rödd og lykt umönnunaraðila. Annað stigið er frá sex 

vikna til átta mánaða aldurs og nefnist geðtengsl í mótun. Þá byrja börnin að 

mynda traust við umönnunaraðila og bregðast öðruvísi við þeim heldur en 
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öðrum. Þau þekkja orðið foreldrana en mótmæla ekki þó þau hverfi úr augsýn. 

Frá átta mánaða til tveggja ára aldurs er þriðja stigið og nefnist það skeið nýrra 

geðtengsla. Á þessu stigi eru geðtengslin orðin skýr og þau farin að sýna 

aðskilnaðarótta með því að reyna að hindra það að foreldrar fari. Foreldrarnir eru 

þeirra öryggi. Myndun gagnkvæms sambands er fjórða stigið, frá tveggja ára 

aldri, þar sem aukinn þroski gerir barninu kleift að skilja meira, eins og brottför 

og endurkomu foreldra. Barnið áttar sig á því að þeir koma aftur (Berk, 2007; 

Berk, 2009).  

Eftir því sem barn verður eldra í óöruggum tengslum, því erfiðara er fyrir 

það að mynda tengsl í framtíðinni við aðra, eins og fósturforeldra og systkini. Þó 

er það mögulegt, sérstaklega ef fósturbarnið deilir tilfinningum sínum með 

fósturforeldrunum. Eins gerir það þeim erfiðara að upplifa öryggi og að geta 

treyst öðrum (Guðrún Kristinsdóttir, 1985). Allar fósturráðstafanir fela í sér 

tengslarof við upprunafjölskyldu, þó í mismiklum mæli og mislengi. Oft koma 

önnur tengsl í staðinn en það getur einnig verið misjafnt (Sigríður Jónsdóttir, 

1993. Tengsl við fósturforeldrana getur því verið einn af lykilþáttum þess hvernig 

börnunum líður og hvernig þeim mun koma til með að líða þegar þau eru orðin 

fullorðin. Þessi tengsl geta verið mismunandi og fer það eftir einstaklingnum. 

Sum börn vekja upp sterkari tilfinningar hjá fósturforeldrum en önnur, sumir 

fósturforeldrar voru jafnvel með of miklar væntingar, aðrir ná að mynda sterk 

tengsl mjög fljótt. Svo eru sumir sem vorkenna barninu svo að það verður til þess 

að fósturforeldrið ofverndar barnið (Guðrún Kristinsdóttir, 1985). 

2.7.2 Vistfræðikenningin 

Vistfræðikenningin er sprottin af kerfiskenningum en kerfiskenningar telja að 

ógerlegt sé að skilja einstaklinginn nema með því að skoða samspil hans og 

umhverfisins og þau áhrif sem ríkja þar á milli. Virkni einstaklingsins er hluti 

margra smákerfa (Andreae, 1996).  

Urie Bronfenbrenner setti fram vistfræðikenninguna, sem fjallar um 

víxlverkunaráhrif á milli einstaklings og umhverfis hans. Þau hafa áhrif hvort á 

annað, kerfi samfélagsins geta haft áhrif á samskipti og líðan einstaklingsins og 

öfugt. Samfélagið er byggt upp á mörgum flóknum kerfum og hafa þau mótandi 
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áhrif á þroska einstaklingsins. Í fósturmálum eru mörg flókin kerfi sem hafa áhrif 

á hvort annað. Eins og áður hefur komið fram er samstarf á milli fósturforeldra, 

kynforeldra og barnaverndarstarfsmanna í kringum eitt barn. Samskipti þar á 

milli geta oft verið flókin og haft áhrif á hvernig til tekst. Markmið kenningarinnar 

er að aðstoða einstaklinginn við að aðlagast breyttum aðstæðum sínum, án þess 

að glata eigin uppruna. Með því er reynt að auka skilning hans á umhverfinu í 

kringum sig og hvernig það virkar (Berk, 2007). Hlutverk barnaverndarnefndar og 

fósturforeldra er að aðstoða barnið að aðlagast breyttum aðstæðum í nýju 

umhverfi en þó halda í eigin uppruna.   Samfélagið er síbreytilegt og það hefur 

áhrif á einstaklinginn að taka stórar ákvarðanir í lífinu, eða ef aðstæður eða 

umhverfi þeirra breytist, eins ný vinna, nýr skóli, breytt hjúskaparstaða, 

flutningar og fleira. Bronfenbrenner lítur á þessa hluti í umhverfi okkar eins og 

skóla, vinnustað eða heimili, sem lag eða kerfi sem geta öll haft áhrif á þroska 

okkar (Berk, 2007). Þetta eru áskoranir sem mörg fósturbörn eru að takast á við 

og oft margar í einu, þegar það þarf að flytja og jafnvel fara í annan skóla. 

Vistfræðikenningin skiptist í fjögur svið, en þau eru macro, micro, meso og exo.  

Micro sviðið er næst einstaklingnum og er innsti kjarni samfélagsins, sem 

samanstendur af öllu því nánasta í umhverfi einstaklingsins. Samskipti hafa 

gagnkvæm áhrif þar sem foreldri hefur áhrif á hegðun barna sinna og öfugt. Þau 

samskipti sem eiga sér stað á micro sviðinu hafa áhrif á þroska og hegðun 

einstaklings, því mesta styrkingin getur farið þar fram. Þeir sem eru tengdastir 

einstaklingnum hafa áhrif á gæði samskiptanna. Meso sviðið fjallar um þær 

tengingar sem eiga sér stað innan micro sviðsins, eða samskipti á milli tveggja 

þátta þar. Þar er unnið með nærumhverfi einstaklingsins, eins og vini, fjölskyldu 

og vinnufélaga. Exo sviðið vinnur með félagslegar aðstæður og umhverfi og nær 

það sem dæmi til ríkisstofnana. Hvoru tveggja hefur þetta áhrif á nærumhverfi 

okkar. Umhverfið getur haft áhrif á líðan okkar, sem skilar sér þannig að ef okkur 

líður betur þá skilum við því til baka inn í samfélagið með góðum samskiptum. 

Macro sviðið eru lög, reglur, gildi og viðmið samfélagsins og snýr að því hvort 

samfélagið hugsar vel um þegna sína, með því að taka tillit til mannlegra gilda. Ef 

svo er, þá finnur fólk fyrir meiri stuðningi í samfélaginu og það skilar sér betur í 

samskiptum á milli fólks. Macro kerfið er ysta kerfið (Berk, 2007).  



  

34 

Samspil er á milli einstaklings og umhverfis og þarf jafnvægi að vera þar á milli. 

Þegar þessu jafnvægi er náð fer einstaklingurinn í það að aðlagast virkum 

breytingum í lífi sínu. Telur Bronfenbrenner að mikilvægt sé að góð samskipti séu 

á milli kerfa til að hámarka gæði og árangur einstaklingsins (Berk, 2009; Shaffer, 

Kipp og Belmont, 2006). Samkvæmt þessu gæti fósturráðstöfun gengið vel fyrir 

sig ef öll kerfin vinna vel saman.  
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Hér verður gerð grein fyrir hvaða aðferðir voru notaðar við rannsóknina og 

hvernig hún var framkvæmd. Farið verður yfir val á aðferð, hvernig þátttakendur 

voru valdir og hvernig haft var samband við þá. Gerð verður grein fyrir 

spurningalistanum, hvernig gagnasöfnun og gagnaúrvinnsla fór fram, 

siðferðislegum álitamálum og takmörkunum rannsóknarinnar.  

3.1 Aðferð 

Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum skiptast í í eigindlegar og megindlegar 

rannsóknir (Neuman, 2006). Aðferðirnar eru gerðar til þess að öðlast ákveðna 

sýn á veruleikann frá sjónarhorni þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Við 

þessa rannsókn er megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum blandað 

saman. Báðar aðferðir búa yfir veikleikum og styrkleikum en með því að blanda 

þeim saman er verið að vinna að því að gera niðurstöður rannsóknarinnar 

sterkari (Esterberg, 2002). Í þessari rannsókn var sendur út spurningalisti sem 

innihélt að mestu lokaðar og hálflokaðar spurningar sem og þrjár opnar 

spurningar um það sem talið var vera mikilvægast.  

3.1.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Megindlegar aðferðir eru notaðar til þess að safna tölulegum gögnum. Þær 

byggjast á því sem hægt er að telja og mæla. Markmiðið er að finna meðaltöl og 

dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast sín á milli. Þær 

prófa því tilgátur og reyna að finna orsakasamhengi (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á afleiðslu, sem felur í sér að 

rannsakandi setur fram tilgátu og reynir síðan að sannreyna tilgátuna með 

rannsókn sinni með því að nota mælitæki er hentar viðfangsefninu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar munu annaðhvort staðfesta tilgátuna, sem verður til þess að úr 

verður ný kenning, eða hafna tilgátunni. Megindleg gögn eru sett fram með 

tölum og töflum og eru alveg óháð túlkunum þátttakenda, líkt og í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Þegar notast er við megindlegar rannsóknaraðferðir gæti 

rannsakandi fengið upplýsingar á breiðum vettvangi (Esterberg, 2002).  

Í megindlegum rannsóknum er áreiðanleiki mikilvægur og vísar hann í 

góða nákvæmni, eða hvort sömu niðurstöður fengjust ef að rannsóknin skyldi 
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vera endurtekin á sama hátt á öðrum tíma. Gæði rannsóknanna byggist á innra 

réttmæti, það er hversu vel er hægt að segja að svörin, sem komu fram, hafi 

svarað þeim spurningum sem átti að svara. Ytra réttmæti segir svo til um hvort 

hægt sé að alhæfa niðurstöður frá einni rannsókn yfir á aðra. Þegar þetta er hægt 

þá aukast gæði rannsóknarinnar og gildi. Megindlegar rannsóknaraðferðir hafa 

þó sínar takmarkanir en ekki er hægt að mæla ákveðin fyrirbæri og erfitt getur 

verið að greina í sundur þekkingu og gildi rannsakanda (Neuman, 2006; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

Sú megindlega rannsóknaraðferð sem notast verður við í þessari rannsókn 

er spurningakönnun. Spurningakönnun er flókin rannsóknaraðferð því með hverri 

nýrri spurningu og öðru viðbættu efni þarf að taka tillit til margra 

aðferðafræðilegra atriða. Gagnaöflun fer fram með spurningum og hefur slík 

könnun þann styrk að safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Hún getur 

veitt rannsakanda upplýsingar um skoðanir fólks, hegðun, líðan, bakgrunn, trú og 

viðhorf (Þorlákur Karlsson, 2003). Rannsóknin er lýsandi, þá er leitast við að gefa 

rétta mynd af hópnum sem verið er að rannsaka. Skoðað er hvernig, hvar og í hve 

miklum mæli þátttakendurnir telja að hlutirnir gerist. Niðurstöður er svo 

útskýrðar eða settar fram með myndrænum hætti eða í töflum með texta sem 

túlkar niðurstöðurnar (Neuman, 2006),  

3.1.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er reynt að fá upplýsingar um reynslu 

þátttakenda með því að setja sig inn í hugarheim viðmælenda og átta sig á þeirra 

upplifun á veruleikanum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Notast er við aðleiðslu en 

þá er rannsóknin yfirleitt leitandi og engin kenning til staðar þegar byrjað er á 

rannsóknarferlinu (Kvale, 1996). Hin félagslegi veruleiki er rannsakaður og þegar 

gagnaöflun og greiningu er lokið, þá leggur rannsakandi fram niðurstöður sínar 

og byggir síðan kenningu út frá þeim. Gögnin leiða því til kenningar (Esteberg, 

2002). 

Markmiðið með eigindlegum rannsóknaraðferðum er að uppgötva 

kenningar og læra að skilja heiminn eins og þátttakendur skilja hann (Esteberg, 

2002). Verið er að lýsa veruleika og upplifun annarra, þar sem leitast er eftir 
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sjónarhorni en ekki hinum eiginlega sannleik. Meginmarkmiðið er að fá innsýn 

inn í félagslegan veruleika og fá sameiginlegar merkingar yfir hann (Neuman, 

2006). Eigindlegar rannsóknaraðferðir skiptast í nokkrar aðferðir. Í þessari 

rannsókn verður notast við opnar spurningar í spurningakönnun. Með því að 

bæta við opnum spurningum í spurningalistann komast sjónarmið þátttakenda, 

við ákveðin mikilvæg atriði, frekar til skila. Samkvæmt Esterberg (2002) er hægt 

að kafa djúpt í ákveðin atriði ef bætt er við eigindlegri aðferð. 

3.1.3 Blönduð rannsóknaraðferð 

Hugmyndafræðin á bak við blandaðar rannsóknaraðferðir er sú að megindlegum 

og eigindlegum rannsóknaraðferðum er blandað saman, sem gerir 

gagnasöfnunina fjölbreyttari og eykur líkurnar á að samhljóða niðurstöður séu 

réttar (Rubin og Babbie, 2008). Fyrir rannsakanda getur það reynst ákveðin ögrun 

að nota þessa aðferð. Gagnaöflun þarf að vera vönduð, nákvæm og fjölbreytt og 

rannsakandi þar að vinna að úrvinnslu úr tveimur tegundum af gögnum 

(Creswell, 2003). Báðar aðferðir búa yfir einhverjum veikleikum og geta 

niðurstöður úr blandaðri rannsókn sýnt fram á að þær villur sem hugsanlega 

gætu komið fram séu ekki að hafa róttæk áhrif á rannsóknina (Rubin og Babbie, 

2008).  

Val á aðferð 

Þegar rannsóknarspurningar voru fastmótaðar var megindleg rannsóknaraðferð 

talin best til þess að ná til flestra fósturforeldra og fá þeirra sjónarhorn. Þegar 

betur var á litið, við gerð á spurningalista, kom í ljós að það voru nokkur atriði 

sem rannsakanda þótti mikilvægt að dýpka og vildi þá fá að heyra mat 

fósturforeldra á þeim atriðum. Í samráði við leiðbeinanda var ákveðið að hafa 

opnar spurningar inn í spurningalistanum, sem unnið verður úr á eigindlegan 

hátt. Segja má að megindlega rannsóknaraðferðin sé ráðandi í rannsókninni en 

eigindlega rannsóknaraðferðin nýtt til þess að leggja áherslu á þau atriði er talin 

voru mikilvægust. Þótti þetta best fallið til þess að svara 

rannsóknarspurningunum og fá sem sterkastar niðurstöður.  
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3.2 Þátttakendur 

Rannsakandi hefði getað farið tvær leiðir til þess að nálgast hóp fósturforeldra. 

Annars vegar í gegnum Barnaverndarstofu, þar sem haldin er skrá yfir alla 

fósturforeldra á Íslandi og hins vegar með samstarfi við Félag fósturforeldra. Kaus 

rannsakandi frekar að leita til Félags fósturforeldra heldur en Barnaverndarstofu 

þar sem hún heldur utan um og veitir þann undirbúning og stuðning sem í boði 

eru. Taldi rannskandi að stór hópur þeirra sem væru í Félagi fósturforeldra væru 

reyndir fósturforeldrar sem hefðu mikið til málanna að leggja. Var einnig talið að 

hreinskilni svara yrði ekki eins mikil ef rannsóknin kæmi frá þeim sem eru yfir 

þjónustunni og eiga að hafa með henni eftirlit. Þar sem markmið Félags 

fósturforeldra er að vinna að hagsmunum fósturfjölskyldna, með því að 

sameinast í eina rödd og gera fósturfjölskyldur sýnilegri, þótti rannsakanda það 

henta betur með markmiði þessa verkefnis og setti sig því í samband við Félag 

fósturforeldra. 

Í maí 2012 hafði rannsakandi samband við formann Félags fósturforeldra 

og óskaði eftir samstarfi þeirra við þessa rannsókn. Bar hann það undir stjórn 

félagsins sem gaf verkefninu góðar undirtektir. Þátttakendur rannsóknarinnar eru 

því allir meðlimir í Félagi fósturforeldra og þar sem unnið er með allt þýðið er 

talað um að rannsóknin sé þýðisrannsókn. 

3.3 Spurningalistinn 

Eftir mikla undirbúningsvinnu var farið í gerð spurningalista. Var hann saminn í 

september 2012 með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem 

best. Rannsakandi samdi spurningalistann með tilliti til rannsóknarspurninganna 

og var með erlendar rannsóknir og spurningalista þar til viðmiðunar. 

Spurningalistinn var síðan lagfærður eftir yfirferð og gagnlegar ábendingar frá 

Anni G. Haugen, leiðbeinanda og Maríu Sólbergsdóttur, fósturforeldri, 

stjórnarmeðlim í Félagi fósturforeldra og tengilið rannsakanda við félagið. Þá var 

hann einnig sendur í yfirlestur til tveggja óháðra aðila áður en hann var sendur 

út.  

 Spurningalistinn var í heildina 34 spurningar og var þeim skipt upp í fimm 

kafla. Fyrsti hlutinn inniheldur fimm spurningar og nefnist sá hluti 
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bakgrunnsupplýsingar, þar sem meðal annars er spurt um kyn og aldur. Annar 

hlutinn inniheldur sex spurningar er snúa að fósturforeldrahlutverkinu, eins og 

hversu lengi viðkomandi hefur verið fósturforeldri. Þriðji hlutinn kallast 

undirbúningur frá starfsmönnum barnaverndarnefndar og Barnaverndarstofu 

fyrir að taka barn í fóstur og inniheldur sá hluti níu spurningar, þar á meðal eina 

opna spurningu þar sem fósturforeldrar leggja sitt mat á undirbúninginn. Fjórði 

hlutinn nefnist stuðningur við fósturforeldra á meðan barn er í fóstri og 

inniheldur sá hluti sex spurningar, meðal annars eina opna spurningu þar sem 

fósturforeldrar leggja sitt mat á stuðninginn sem þau hafa fengið eða eru að fá. 

Fimmti og síðasti kaflinn nefnist samstarf við barnaverndarstarfsmenn og 

inniheldur hann átta spurningar, þar á meðal eina opna spurningu í lokin þar sem 

þátttakendum er frjálst að segja frá ef það var eitthvað annað sem þeir vildu að 

kæmi fram.  

Rík áhersla var lögð á að hafa spurningarnar skýrar og auðskiljanlegar. 

Spurningalistinn samanstóð af 19 lokuðum spurningum, 12 hálflokuðum 

spurningum og þremur opnum spurningum. Með lokuðum spurningum er átt við 

að allir svarkostir eru settir fram. Með hálflokuðum spurningum er átt við að 

valkostir eru til staðar en svarkostirnir sem eru í boði eru ekki allir þekktir. Þá er 

oftast hægt að merkja við svarmöguleikann annað og skrifa þá eigin skýringu við 

það. Opnar spurningar reyna yfirleitt meira á þátttakendur en stundum hentar 

slík spurning betur. Þá fá þátttakendur að svara alveg frjálst, þar sem engir 

svarmöguleikar eru í boði (Þorlákur Karlsson, 2003). Í spurningalistanum gátu 

þátttakendur ýmist valið einn svarmöguleika, merkt við fleiri en einn 

svarmöguleika, merkt við annað og gefið eigin skýringu, eða skrifað opið frjálst 

svar.  

3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Eins og áður hefur komið fram fékk rannsakandi jákvætt svar frá Félagi 

fósturforeldra í maí 2012. Til þess að gæta fyllsta trúnaðar hafði rannskandi ekki 

aðgang að netföngum félagsmeðlima. Því var kynningarbréf (fylgiskjal 1) og 

fullkláraður spurningalisti (fylgiskjal 2) sendur frá rannsakanda, þann 26. 

september 2012, til Maríu Sólbergsdóttur sem var tengiliður rannskanda úr 
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stjórn félagsins. Í kynningarbréfi kom fram hver væri að framkvæma rannsóknina 

og hver væri ábyrgðarmaður hennar. Tekið var fram markmið og tilgangur 

rannsóknarinnar, að fyllsta trúnaðar væri gætt þar sem könnunin væri nafnlaus 

og ekki hægt að rekja svörin, sem og hvert best væri að leita ef viðkomandi hefði 

frekari spurningar. Þá var einnig tekið fram að búið væri að tilkynna rannsóknina 

til Persónuverndar. 

Þann 27. september 2012 sendi María kynningu frá félaginu, ásamt 

kynningarbréfi rannsakanda og spurningalista, á alla félagsmeðlimi í Félagi 

fósturforeldra. Var þetta sent rafrænt þar sem talið er að svörun verði betri 

þannig, í stað þess að senda þá með hefbundnum bréfapósti. Rafrænir 

spurningalistar eru taldir vera einfaldari í notkun og fljótlegri fyrir þátttakendur 

að svara, sem gæti orðið til þess að þeir séu viljugri til þess að taka þátt en ella. 

Til þess að nálgast rafræna spurningalistann var vefslóð neðst í kynningarbréfi og 

með því að smella á hana opnaðist spurningalistinn, sem hafði verið settur upp á 

vefsíðunni kannanir.is. Á þeirri síðu, gegn sérstöku lykilorði, gat rannskandi fylgst 

með svörun þátttakenda með því að athuga hversu margir hefðu svarað þangað 

til könnunni var lokað. Þann 5. október 2012 sendi María ítrekun til þess að 

minna félagsmeðlimi á að það væri síðasti dagur til þess að taka þátt í 

rannsókninni. Rannsókninni var síðan lokað af rannsakanda þann 5. október 2012 

um miðnætti.    

3.5 Úrvinnsla gagna 

Eftir að könnuninni var lokað inni á kannanir.is var gögnum hlaðið niður í 

tölfræðiforritið SPSS. Gögnum var þá skipt upp í megindlegar niðurstöður og 

eigindlegar niðurstöður. Megindlegu niðurstöðurnar er meirihluti 

niðurstaðnanna og eru þær settar fram með aðferðafræðilegri nálgun, þar sem 

útbúnar eru myndir og töflur í Excel. Einnig fylgir lýsandi texti með til þess að 

betur megi átta sig á niðurstöðunum og hvað hver mynd og tafla þýðir. 

Niðurstöðurnar sýna svör fósturforeldra við hverri spurningu fyrir sig en í 

nokkrum tilfellum eru fleiri en ein spurning sett saman í eina töflu eða mynd. 

Niðurstöður eru flestar birtar með tíðni eða prósentu þegar það á við. Til að sjá 

tíðni og skoða tengsl milli breytna var notast við lýsandi tölfræði. Eigindlegu 
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niðurstöðurnar skiptust niður í fyrirfram ákveðin yfirþemu, þar sem undirþemu 

voru greind inni í hverju yfirþema. Eru þær niðurstöður settar fram í samfelldum 

texta, þar sem vitnað er beint í þátttakendur þegar við á.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Þegar kemur að siðferði vísindarannsókna eru hugtökin virðing, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti algjör grundvallaratriði sem allir rannsakendur þurfa að 

velta fyrir sér þegar farið er út í rannsóknarvinnu. Fyrir rannsakanda getur verið 

gott að hafa ákveðnar reglur sér til viðmiðunar til að velta ofangreindum 

hugtökum fyrir sér.  

 Sjálfræðisreglan leggur áherslu á virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 

hennar. Rannsakanda ber skylt að koma hreinskilið fram með því að veita allar 

mögulegar upplýsingar um rannsóknina. Rannsakandi þarf að vera meðvitaður 

um og sjá til að val þátttakenda til þáttöku í rannsókninni sé eins óþvingað og 

frjálst og hægt er (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakandi gætti vel að þessari 

reglu með því að veita allar upplýsingar um rannsóknina í kynningarbréfi til 

þátttakenda þar sem meðal annars kom fram að sama á hvaða stigi rannsóknin 

var, þá væri þeim frjálst að hætta þátttöku án frekari útskýringa.  

Skaðleysisreglan segir til um að rannsakandi skuli umfram allt komast hjá 

því að valda skaða. Reglan segir til um að ónauðsynleg áhætta fyrir þátttakendur 

eigi ekki að felast í rannsókninni. Rannsóknin á að vera siðferðislega réttmæt, 

gagnkvæmt traust á að ríkja á milli rannsakenda og þátttakanda og lykilatriði er 

að rannsóknin sé að þjóna hagsmunum þess hóps sem samþykkja að taka þátt 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakandi gætti að því að engin áhætta fylgdi 

þátttöku þar sem ekki er hægt að rekja svör þátttakenda til þeirra. Einnig hefur 

aðeins rannsakandi aðgöng að gögnum rannsóknarinnar og verður þeim eytt að 

vinnslu lokinni, eða eigi síðar en í janúar 2013.  

Velgjörðarreglan felur í sér skylduna um að vilja láta gott af sér leiða. Þá 

hefur rannsakandi það markmið með rannsókn sinni að bæta úr aðstæðum þess 

hóps er verið er að rannsaka. Reglan segir til um að það sé skylda rannsakanda að 

gera rannsóknir til hagsbóta (Sigurður Kristinsson, 2003). Frá byrjun hefur 

markmið rannsakanda verið að gera þessa rannsókn með það í huga að hún geti 
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þjónað hagsmunum fósturforeldra og verði til þess að bæta þjónustu við þá ef 

þess þurfti. 

Réttlætisreglan felur í sér að hver og einn fái það sem hann á skilið með 

sanngjarni dreifingu gæða og byrða. Reglan gerir þá kröfu að hópar sem hafa 

veika stöðu séu verndaðir fyrir allri áhættu (Sigurður Kristinsson, 2003). Gæta 

þarf hlutlægni í rannsókninni til þess að auka trúverðugleika hennar og gæði 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannskandi þarf að vera meðvitaður um sín eigin 

viðhorf og gildi og gæta þess að þau komi ekki til með að hafa nein áhrif á 

rannsóknina og niðurstöður hennar. Telur rannsakandi það hafa tekist vel, þar 

sem rannsakandi hefur engin tengsl við fósturforeldra né barnaverndar- 

starfsmenn og hefur ekki persónulega reynslu af starfi sem slíkur.  

3.7 Annmarkar rannsóknar  

Annmarkar rannsóknarinnar er þeir að hún nær aðeins til þeirra fósturforeldra 

sem eru meðlimir í Félagi fósturforeldra. Ekki er hægt að yfirfæra þessar 

niðurstöður yfir á alla fósturforeldra en niðurstöðurnar gefa ágætis mynd af 

upplifun fósturforeldra í félaginu til undirbúnings og stuðnings frá 

barnaverndarstarfsmönnum og Barnaverndarstofu.  

Við gerð spurningalistans var reynt að hafa allar spurningar hnitmiðaðar 

og skýrar og telur rannsakandi það hafi tekist vel. Gagnrýna má þó að 

bakgrunnsspurningar spyrja fósturforeldrana almennt og miðast þær við þau 

börn sem þau hafa verið með í fóstri. Spurningarnar um undirbúninginn, 

stuðninginn og samstarfið við barnaverndarstarfsmenn miðast hins vegar við 

barn er var síðast í fóstri hjá þeim. Taldi rannskandi, ásamt leiðbeinanda, 

auðveldustu nálgunina að miða við það, því upplifun getur verið misjöfn eftir 

hvaða barnaverndarnefnd stóð að máli, eða ákveðin starfsmaður. Að miða við 

barn er kom síðast í fóstur gefur því ekki alveg rétta mynd af upplifun 

fósturforeldra, ef upplifunin var heldur jákvæð hjá barni er kom síðast í fóstur en 

hafði verið neikvæð í gegnum tíðina og öfugt. Nokkrir þátttakendur höfðu 

samband við tengilið rannsóknar og sögðust hafa staldrað við þetta atriði, því 

upplifun þeirra var misjöfn. Einn orðaði það svo að hann væri búin að vera með 

tvö börn í fóstri, þar sem að allt hafi gengið eins og í sögu með annað barnið en 
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ekkert hafi staðist með hitt barnið. Má segja að einhver skekkja sé í svörunum 

vegna þessa en þetta þótti óhjákvæmilegt, því ekki var hægt að biðja 

þátttakendur að svara eingöngu ef illa var staðið að málunum eða eingöngu ef 

vel var staðið að málunum. Einn þátttakandinn taldi spurningalistann vera 

ófullnægjandi ef um var að ræða mörg börn með ólíkar þarfir.  

Í Félagi fósturforeldra eru skráðar 101 fósturfjölskylda, þar af eru 61 hjón 

og 40 einstæðir, ekkjur/ekklar, í sambúð eða fráskilin. Sum hjón eru bæði skráð 

sem meðlimir en sum ekki. Þannig að á einhverjum heimilum eru tveir 

félagsmeðlimir. Þegar rannsóknin var send var hún send á 101 netfang en fyrir 

hjón í félaginu er bara skráð eitt netfang. Í kynningarbréfi óskaði rannskandi eftir 

því að hjón svöruðu í sitthvoru lagi en rannsakandi getur þó ekki gengið úr skugga 

um hvort það hafi verið gert eða hvort einhverjir svöruðu spurningalistanum 

saman.  

 

Rannsóknarspurningar 

Eins og áður hefur komið fram er markmið rannsóknar að varpa ljósi á stöðu 

fósturforeldra með tilliti til þess hvernig undirbúningur og stuðningur við þá frá 

barnaverndarstarfsmönnum og Barnaverndarstofu er. Til þess að ná þessum 

markmiðum voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: 

1. Hvernig þjálfun og undirbúning fá fósturforeldrar áður en þeir fá barn í 

fóstur?  

2. Hvaða stuðning fá fósturforeldrar frá starfsmönnum 

barnaverndarnefndar á meðan á fóstri stendur?  

3. Hvert er mat fósturforeldra á þeim undirbúningi og stuðningi sem þeir fá 

frá starfsmönnum barnaverndarnefndar. 
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4 Niðurstöður  

Eins og áður hefur komið fram voru niðurstöður bæði megindlegar og 

eigindlegar. Megindlegum niðurstöðum er skipt upp í fimm þætti og eru þær 

settar fram með myndum og skýringartexta. Eigindlegar niðurstöður voru 

greindar í þrjú yfirþemu og höfðu þau þemu undirþemu. Þær niðurstöður eru 

settar fram með beinum texta ásamst beinum tilvitnunum frá þátttakendum.  

4.1 Svörun  

Í Félagi fósturforeldra eru skráðar 101 fósturfjölskylda. Þýði þessarar rannsóknar 

eru því 101. Þegar tölvupóstur var sendur út á alla félagsmeðlimi með 

rannsókninni kom í ljós að rannsóknin hafði ekki skilað sér á 20 netföng. Þessir 20 

einstaklingar fengu því ekki tækifæri til þess að svara rannsókninni eða vita af 

henni. Því verður talað um að brúttó þýðið sé 101 og nettó þýðið 81. Í heildina 

voru 63 einstaklingar sem að opnuðu könnunina, þá af þeim 81 sem fengu 

rannsóknina senda í tölvupósti. 12 einstaklingar höfðu byrjað á könnunni en ekki 

klárað hana en 51 einstaklingur hafði sent könnunina sem kláraða. Af þessum 51 

einstaklingi, sem sendu könnunina inn kláraða, var svörun frá tveimur 

einstaklingum ónothæf, þar sem þeir höfðu sent könnunina sem kláraða án þess 

að svörun væri til staðar. Svörun var því tæp 63%. 

 

 

                       Mynd 2. Þýði og svörun 
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4.2 Megindlegar niðurstöður 

4.2.1 Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

 

Kynjahlutfall þátttakenda skiptist þannig að meirihluti þátttakenda voru konur en 

þær voru 33 á meðan karlarnir voru 15. Einn einstaklingur sleppti því að svara 

hvert kyn sitt væri.   

 

                                   Mynd 3. Kynjahlutfall 

 

Aldursdreifing þátttakenda var nokkuð jöfn en aldur þátttakenda var á bilinu 31 

árs og upp í 61 árs og eldri. Eins og sjá má á mynd fjögur voru flestir í 

aldursflokknum 41-50 ára og fæstir í aldursflokknum 61 árs og eldri. Í 

spurningakönnuninni var einnig svarmöguleiki 30 ára og yngri en engin 

þátttakandi var á þeim aldri. 

 

                                  Mynd 4. Aldursdreifing 

 

Eins og sjá má á mynd fimm þá var meirihluti þátttakenda giftir og fóru þeir þá 

saman með fósturforeldrahlutverkið. Sjö einstaklingar fóru með 

fósturforeldrahluverkið einir.  
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                            Mynd 5. Hjúskaparstaða 

 

Aðeins fleiri þátttakendur búa í þéttbýli heldur en í dreifbýli eins og sést á mynd 

6. 

 

                            Mynd 6. Búseta 

 

Misjafnt var hversu mörg börn þátttakendur áttu sjálfir. Allt frá því að eiga ekkert 

barn í að eiga fjögur börn eða fleiri. Dreifingin á fjölda barna var þó nokkuð jöfn 

en 30% þátttakenda áttu ekkert barn sjálfir, eins og sjá má á mynd sjö. 

 

                          Mynd 7. Fjöldi eigin barna 
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4.2.2 Fósturforeldrahlutverkið 

 

Frekar jöfn dreifing var á hversu lengi þátttakendur höfðu starfað sem 

fósturforeldrar, eins og sjá má á mynd átta. Margir höfðu áralanga reynslu sem 

fósturforeldrar. 

 

                            Mynd 8. Hversu lengi hefur þú verið fósturforeldri? 

 

Helstu ástæður þess að þátttakendur ákváðu að taka barn í fóstur og gerast 

fósturforeldrar voru mismunandi. Flestir gerðu það vegna þess að þeir vildu láta 

gott af sér leiða og fæstir gerðu það útaf laununum, eins og sjá má á mynd níu. 

Níu þátttakendur nýttu  sér svarmöguleikann annað og gáfu þá eigin skýringu á 

ástæðu þess að hafa sótt um að verða fósturforeldri. Helstu ástæður þess voru 

þær að þeim fannst þetta áhugavert og hentaði vel með öðrum störfum sem 

krafðist viðveru heima, eins og búskap eða heimavinnandi húsmóðir, einnig var 

þetta talið hentugur félagsskapur fyrir eigin börn. 

     

                         Mynd 9. Hvers vegna ákvaðst þú að taka barn í fóstur? 
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Spurt var hversu mörg fósturbörn væru hjá þátttakendum þegar könnunin var 

tekin. Algengast var að fósturforeldrar voru með eitt barn í fóstri, hvort heldur í 

varanlegu fóstri eða tímabundnu, en fjölmennasti hópurinn var með eitt barn í 

varanlegu fóstri. 23 þátttakendur voru með börn í tímabundnu fóstri, á meðan 36 

voru með börn í varanlegu fóstri. Samtals gerir það 59, sem útskýrist af því að 

einhverjir þátttakendur eru bæði með börn í tímabundnu fóstri og varanlegu 

fóstri.  

 

                       Mynd 10. Hve mörg fósturbörn búa hjá þér núna? 

 

Einnig var spurt hversu mörg börn þátttakendur hefðu haft í fóstri frá því þeir 

byrjuðu að starfa sem fósturforeldrar. Flestir hafa verið með eitt barn frá því þeir 

byrjuðu sem fósturforeldrar. Því næst höfðu 11 þátttakendur haft tíu eða fleiri 

börn í tímabundnu fóstri hjá sér. Mesti fjöldi sem kom upp í varanlegu fóstri var 

hjá tveimur þátttakendum en það voru fimm börn.  

 

                   Mynd 11. Hvað hefur þú haft mörg fósturbörn frá því þú byrjaðir sem                                 
fósturforeldri? 
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Samanburður var gerður á hversu mörg börn fósturforeldrarnir áttu sjálf og hvort 

þau væru með börn í tímabundu eða varanlegu fóstri. Eftir því sem eigin börnum 

fjölgaði, því algengara var að fósturforeldrar voru með börn í tímabundu fóstri. 

Meirihluti þeirra sem áttu ekkert barn sjálfir voru með börn í varanlegu fóstri. 

 

                      Mynd 12. Samanburður á fjölda eigin barna fósturforeldra og hvort  

                      þau eru með börn í varanlegu eða tímabundnu fóstri 

 

Fósturbörnin koma alls staðar að af landinu. Því þurfa fósturforeldrar að vera í 

sambandi við barnaverndarnefnd þess sveitarfélags er um ræðir. Flest börnin 

koma frá Reykjavík og nágrannasveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan 

Reykjavík. Við þessa spurningu mátti merkja við það sem við átti, þar sem 

fósturforeldrar eru að fá börn frá fleiri en einu sveitarfélagi.  

 

                              Mynd 13. Frá hvaða sveitarfélagi koma börnin? 

 
Spurt var hvort að fósturforeldrar höfðu einhver tengsl við barnið. Langflestir eða 

86% höfðu engan skyldleika eða önnur tengsl við barnið og aðeins fimm 

þátttakendur voru með ættingja í fóstri, eins og sjá má á mynd 14. Í þessari 

spurningu var boðið upp á svarmöguleikann annað og voru tveir þátttakendur 

sem nýttu sér hann og gáfu eigin útskýringu. Höfðu þeir þátttakendur verið með 
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barnið áður í öðrum stuðningi eins og helgarvistun eða sumardvöl sem þróaðist 

síðar út í fóstur.  

 

                                  Mynd 14. Voru einhver tengsl á milli þín og fósturbarnsins  

                                  áður en það kom til þín í fóstur? 

 

4.2.3 Undirbúningur frá starfsmönnum barnaverndarnefndar og 
Barnaverndarstofu fyrir að taka barn í fóstur 

 

Tæplega 60% þátttakenda fannst þeir fá nauðsynlegar upplýsingar um barnið 

áður en það kom til þeirra, á meðan um rúmlega 40% upplifðu sig ekki hafa 

fengið nægar upplýsingar um barnið og bakgrunn þess. 

 

                                            Mynd 15. Fékkstu nauðsynlegar upplýsingar um  

                                            barnið áður en það kom í fóstur? 

 

Spurt var hvernig fósturforeldrum fannst undirbúningurinn hafa verið. Meirihluti 

þátttakenda upplifði sig fá lítinn eða engan undirbúning frá 

barnaverndarstarfsmönnum áður en þau fengu barnið í fóstur. Aðeins 20% 

fannst þeir fá mikinn undirbúning á meðan að 26,5% svöruðu hvorki né eins og 

sjá má á mynd 16.  

Ættingi; 5 

Engin 
skyldleiki 
né önnur 
tengsl; 42 

Annað; 2 

29 
20 

Já Nei 



  

51 

 

                      Mynd 16. Hvernig var undirbúningurinn frá barnaverndarstarfsmönnum  

                      áður en þú fékkst barn í fóstur? 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu farið á námskeið áður en þeir fengu 

barnið í fóstur. Meirihluti þátttakenda hafði farið á námskeið áður en þeir fengu 

barn í fóstur og fóru flestir á Foster PRIDE námskeiðið. Taldi meirihluti þeirra það 

bæði vera gagnlegt og að þörf væri á því að fara á námskeið, eins og sést á mynd 

17.  
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                          Mynd 18. Hvers vegna fórstu ekki á námskeið? 

 
Borið var saman hvernig fósturforeldrum fannst undirbúningurinn vera við þá, 

miðað við hvort þeir fóru á námskeið eða ekki. Var það gert til þess að sjá hvort 

að þátttakendur litu á námskeiðið sem undirbúning eða ekki. Rúmlega helmingur 

þeirra sem fóru ekki á námskeið töldu undirbúninginn vera lítinn en það sama má 

segja um þá sem fóru á námskeið, eins og sést á mynd 19. 

 

                      Mynd 19. Samanburður á upplifun þátttakenda á undirbúningi við  

                      hvort þeir fóru á námskeið 

 
Flestum fannst námskeiðið vera jákvætt við undirbúninginn sem og heimsóknir 

og viðtöl frá barnaverndarstarfsmönnum. Hér mátti velja það sem við átti og því 

hafa þátttakendur nýtt sér það að haka í fleiri en einn reit. Dreifing á svörunum 

er nokkuð jöfn, eins og sjá má á mynd 20. Fjórir þátttakendur nýttu sér 

svarmöguleikann annað. Þar kom meðal annars fram að þeim fannst jákvætt að 

hitta barnið sem og að heyra frásagnir frá öðrum reyndari fósturforeldrum. 

Einhverjir undirbjuggu sig vel sjálfir með því að lesa greinar og bækur. 
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                                     Mynd 20. Hvað fannst þér jákvætt við undirbúninginn? 

 

4.2.4 Stuðningur við fósturforeldra á meðan barn er í fóstri 

 

Misjafnt var hversu mikinn stuðning þátttakendur töldu sig fá en aðeins fleiri 

þátttakendur töldu sig fá lítinn eða engan stuðning frá 

barnaverndarstarfsmönnum. Fæstir töldu sig fá mikinn stuðning en þriðjungur 

var hlutlaus í þessari spurningu, eins og sjá má á mynd 21.  

 

                            Mynd 21. Færðu stuðning frá barnaverndarstarfsmönnum? 

 

Sá stuðningur sem þátttakendur voru að fá var helst viðtal frá 

barnaverndarstarfsmönnum eða þeir voru að taka á móti þeim heim. Mátti 

merkja við fleiri en einn svarmöguleika í þessari spurningu eða merkja við 

svarmöguleikann annað, sem níu þátttakendur nýttu sér. Þar kom meðal annars 

fram einhverjir höfðu fengið fjárstyrk fyrir íþróttagjöldum, fatnaði eða 

húsbúnaði. 
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                     Mynd 22. Hvernig stuðning hefur þú fengið frá starfsmönnum barnaverndar? 

 

Nokkuð jöfn dreifing var á því á hvaða tímabili eða í tengslum við hvað 

fósturforeldrar fengu stuðning, fyrir utan stuðning í tengslum við þegar barn fór 

aftur heim til kynforeldris, eins og sjá má á mynd 23. Hér máttu þátttakendur 

einnig velja fleiri en einn svarmöguleika sem og merkja við svarmöguleikann 

annað. Sjö þátttakendur gerðu það og sögðust fá stuðning þegar þau sjálf leita 

eftir því eða reka á eftir stuðningnum.  

 

              Mynd 23. Á hvaða tímabili fékkstu stuðninginn? 

 

Samanburður var gerður á hversu mikinn stuðning fósturforeldrar fengu frá 

barnaverndarstarfsmönnunum og tveimur efstu svarmöguleikum á mynd 23, í 

upphafi og hann hefur verið viðvarandi síðan ég byrjaði sem fósturforeldri. Þetta 

var gert til þess að sjá hvernig það skiptist eftir því hvort upplifunin var að fá 

lítinn stuðning eða mikinn stuðning. Átta einstaklingar, sem sögðust hafa fengið 

lítinn stuðning, merktu við að þau hefðu fengið hann í upphafi, á meðan sjö 

einstaklingar, sem fengu hann í upphafi, sögðust hafa fengið mikinn stuðning. 
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Þrír einstaklingar sögðu stuðninginn vera lítinn og hafa verið þannig frá því þeir 

byrjuðu, á meðan níu einstaklingar sögðu stuðninginn vera mikinn og það hafi 

verið viðvarandi síðan þeir byrjuðu sem fósturforeldrar.  

 

Tæplega helmingur upplifði stuðninginn minnka þegar reynsla komst á fóstrið en 

stór hluti taldi hann ekki hafa breyst. Fjórir þátttakendur merktu við 

svarmöguleikann annað þar sem meðal annars kom fram að enginn stuðningur 

eða eftirlit hafi verið til staðar, á meðan aðrir sögðust alltaf hafa fengið þann 

stuðning sem þau hafi þurft, það færi eftir því hverju þau sóttust eftir.  

 

                           Mynd 24. Breyttist stuðningurinn þegar reynsla var komin á fóstur? 

 

Til þess að fá skýrari niðurstöður á þessu var gerður samanburður á því hvort 

þátttakendur fengju stuðning frá barnaverndarstarfsmönnum og hvort að hann 

hafi breyst. Var það gert til þess að sjá hvort að þeir sem merktu við breyttist ekki 

væru að meina að hann hafi verið lítill og ekkert breyst eða verið mikill og ekkert 

breyst. Eins og sjá má á mynd 25 þá var misjafnt hvort þátttakendur upplifðu 

stuðninginn mikinn eða lítinn og fannst hann ekki hafa breyst.  

 

                   Mynd 25. Samanburður á hversu mikinn stuðning þátttakendur voru að fá                       
við hvort þeim fannst stuðningurinn hafa breyst þegar reynsla var komin á fóstur 
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Þátttakendum fannst þeir einnig vera að fá stuðning frá öðrum en starfsmönnum 

barnaverndar og má þar helst nefna stuðning frá fjölskyldu eða öðru fagfólki.  

 

                  Mynd 26. Færðu stuðning frá öðrum en starfsmönnum barnaverndar? 

 

4.2.5 Samstarf við barnaverndarstarfsmenn 

 

Af 49 þátttakendum fengu 28 heimsókn frá barnaverndarstarfsmönnum einu 

sinni á ári, sem var algengasta svarið. Þátttakendur voru svo spurðir hversu oft á 

ári þeir myndu vilja fá heimsókn frá barnaverndarstarfsmönnum og sögðu flestir, 

eða 21 þátttakandi, að þeir myndu vilja fá tvær heimsóknir á ári. Einhverjir vildu 

alls ekki fá neina heimsókn á meðan aðrir myndu vilja fá heimsókn sex sinnum 

eða oftar. 

 

                  Mynd 27. Hversu oft færðu heimsókn frá barnaverndarstarfsmanni á ári og  

                  hversu oft myndir þú vilja fá heimsókn frá barnaverndarstarfsmanni á ári? 
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Borið var saman hversu oft þátttakendur fengu heimsókn og hversu oft þeir 

myndu vilja fá heimsókn við það hvort þeir væru með börn í varanlegu eða 

tímabundnu fóstri. Eins og sjá má á töflu fimm þá óskuðu þeir sem eru með börn 

í tímabundnu fóstri frekar eftir að fá heimsókn sex sinnum eða oftar. Um 

helmingur þeirrra sem voru með börn í varanlegu fóstri óskuðu helst eftir því að 

heimsóknirnar yrðu tvisvar á ári í stað einu sinni á ári.  

Tafla 4. Samanburður á hversu oft þátttakendur fá heimsókn og hversu oft þeir vilja það, á því 
hvort um er að ræða fósturforeldra með börn í tímabundnu eða varanlegu fóstri 

   Tímabundið fóstur  Varanlegt fóstur 

Fjöldi heimsókna     

Aldrei 2 4 

1x 11 22 

2x 3 6 

3x 3 2 

4x 2 0 

5x 0 1 

6x eða oftar 2 1 

Ósk um fjölda heimsókna     

Aldrei 1 3 

1x 3 9 

2x 7 16 

3x 3 3 

4x 2 0 

5x 1 1 

6x eða oftar 5 2 

 

Rúmlega helmingur þátttakenda fannst þeir oftast eða alltaf geta náð í 

barnaverndarstarfsmanninn þegar á þurfti að halda, eins og sjá má á mynd 28.  

 

              Mynd 28. Nærðu í barnaverndarstarfsmanninn þegar þú þarft á að halda? 
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Spurt var hvort að þátttakendur hefðu íhugað að hætta sem fósturforeldri og ef 

svo væri, hver væri þá helsta ástæða fyrir því. Tæplega helmingur hafði íhugað að 

hætta sem fósturforeldri og var það helst af völdum þess hversu krefjandi starfið 

væri, vegna erfiðleika sem barnið ætti við að stríða. Einnig var það vegna skorts 

af stuðningi frá starfsmönnum barnaverndar, eins og sjá má á mynd 29. Þrír 

þátttakendur merktu við svarmöguleikann annað og sögðust hafa íhugað að 

hætta, því þeim þótti barnaverndarstarf vera frekar foreldramiðað heldur en 

barnamiðað, vöntun væri á skilningi frá fagaðilum og slæmt þótti þeim að hafa 

engan að tala við, því fósturforeldrar eru bundnir þagnarskyldu og erfitt að ná í 

starfsmenn bara til þess að „ræða málin“. 

 

        Mynd 29. Heftur þú íhugað að hætta sem fósturforeldri, hvers vegna? 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort að fóstur hefði rofnað hjá þeim og ef svo væri, 

hver væri ástæðan fyrir því. Hafði fóstur rofnað hjá 18 þátttakendum og voru 

misjafnar ástæður fyrir því. Algengasta ástæðan var þó vegna erfiðleika barnsins. 

Átta þátttakendur nýttu sér svarmöguleikann annað og komu þá með eigin 

skýringu á fósturrofi. Meðal annars var það vegna þess að börn voru að strjúka, 

voru í neyslu eða með alvarlega geðsjúkdóma. Einnig ef foreldri hafði óskað eftir 

barninu og barnavernd samþykkti það, þó að fóstri væri ekki lokið.  

3 

6 

8 

17 

3 

14 

25 

23 

Annað 

Ósamkomulag um greiðslur 

Persónulegar ástæður 

Starfið er krefjandi vegna erfiðleika barns 

Skortur af stuðningi frá fjölskyldu 

Skortur af stuðningi frá starfsmönnum 

Hvers vegna? 

Nei 

Já 

Hefur þú íhugað að hætta sem fósturforeldri? 



  

59 

 

Mynd 30. Hefur fóstur rofnað hjá þér, hvers vegna? 

 

4.3 Eigindlegar niðurstöður 

4.3.1 Mat þátttakenda á undirbúningi frá barnaverndarnefndum og 
Barnaverndarstofu áður en barn kom í fóstur  til þeirra 

Upplifun þátttakenda eða mat þeirra á undirbúningi var mjög misjafnt, allt frá því 

að finnast undirbúningur alltof lítill og lélegur, í að finnast hann góður og að gott 

samstarf hafi átt sér stað. Fleiri töldu þó undirbúninginn vera of lítinn og hefðu 

viljað fá meiri undirbúning. Það sem flestir þátttakendur áttu þó sameiginlegt á 

upplifun sinni var að þeim fannst vanta betri og frekari upplýsingar um barnið.  

Skortur á upplýsingum 

Flestir nefndu að skortur væri á upplýsingum frá barnaverndarstarfsmönnum til 

þeirra um fyrri aðstæður og bakgrunn barnsins og einhverjir höfðu slæma 

upplifun sökum þess: 

Alltof lítið upplýsingaflæði, lenti í þvílíkum hremmingum með sum 

börnin því ég vissi ekki nóg, hefði tekið öðruvísi á ýmsum 

vandamálum sem upp hafa komið ef ég hefði vitað meira, þá hefði ég 

nálgast barnið á öðrum forsendum og unnið öðruvísi með 

uppákomur. 
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Þá fannst mörgum þau fá alltof litlar upplýsingar um barnið og sögðust hafa það 

á tilfinningunni að verið væri að leyna mikilvægum upplýsingum, sem skiptu máli 

varðandi vandamál barnsins, hvernig best væri að taka á þeim og nálgast barnið. 

Einum þátttakanda fannst þetta óviðunandi vinnubrögð: „Það virðist sem 

barnaverndarstarfsmenn hafi ekki allar upplýsingar eða vilji  ekki gefa þær, fyrir 

mér lítur þetta þannig út eins og það sé verið að reyna að selja okkur börnin“. Var 

þetta upplifun margra þátttakenda, að fá ekki nægar upplýsingar, og fannst þeim 

einnig óásættanlegt að barnaverndarstarfsmenn hefðu þessar upplýsingar án 

þess að deila þeim með þeim. 

Töldu nokkrir að þær litlu upplýsingar sem gefnar voru gæfu ekki rétta 

mynd af hvers eðlis vandamál barnsins væri í raun og veru: „Okkur var sagt að 

hann þyrfti að taka lyf til að hjálpa honum að sofa, en raunin var sú að hann 

tekur bæði lyf við þunglyndi og geðhvarfasýki“. Þá fannst þátttakendum 

starfsmenn oft vera að passa sig að gefa ekki of miklar upplýsingar er tengdust 

kynforeldrunum. En þátttakendum fannst það ekki síður mikilvægt til þess að 

skilja barnið betur og sérstaklega ef barnið var ungt og hafði verið vanrækt. Einn 

þátttakandi nefndi dæmi: „Okkur var ekki sagt frá því að 1 árs gamalt barn hafði 

margt oft ekki verið sótt á leikskólann í nokkra daga“. Töldu þá 

barnaverndarstarfsmenn þeir ekki mega deila þessum upplýsingum með 

fósturforeldrunum en fósturforeldrarnir voru ósáttir við að fá ekki þessar 

upplýsingar, því þær skiptu miklu máli til þess að skilja hegðun barnsins, sem var 

ungt að aldri.  

Einhverjir hefðu viljað fá betri upplýsingar um til dæmis hversu erfiður 

unglingsaldur gæti verið fyrir fósturbörn Eins vildu einhverjir fá að vita meira um 

bakgrunn fósturbarnanna, fyrri aðstæður og helstu upplýsingar um foreldra 

þeirra, þá helst þegar þau væru að koma stálpuð í fóstur. Þá fannst 

þátttakendum mikilvægar upplýsingar, varðandi andlega heilsu barns eða 

greiningar, verða að komast til skila til fósturforeldranna, svo þeir viti betur 

hvernig eigi að nálgast barnið og skilji betur hegðun þess. Vildu flestir fá þessar 

upplýsingar strax í upphafi og meiri fræðslu, sem gæti auðveldað þeim að átta sig 

á líðan barnsins, eða eins og einn þátttakandi orðaði það: 

 



  

61 

Skortir algjörlega á fræðslu og upplýsingar um afleiðingar tengslaröskunar í 

frumbernsku á líðan og hegðan barnsins. Með þá vitneskju hefðum við 

betur skilið hegðan barnsins og getað sinnt þörfum þess betur. 

 

Lítill  undirbúningur á móti góðum undirbúningi 

Aðeins fleiri þátttakendum fannst sá undirbúningur sem þau fengu ekki vera 

nógu góður, fannst hann alltof lítill og lélegur. Þátttakendum fannst þau ekki fá 

nógu mikla handleiðslu og töldu  nauðsynlega þurfa að gera bót á því. Nokkrum 

fannst aðlögunin ekki nógu mikil, sem gerir það að verkum að fósturforeldrar eru 

ekki tilbúnir fyrir hlutverkið: „Undirbúningurinn var enginn, ein helgi í aðlögun og 

svo komu þau alveg. Mikið álag fylgdi og vorum við í raun aldrei alveg tilbúin, 

bara skellt í djúpu laugina“. Einhverjir þátttakendur nefndu dæmi um að börn 

sem væru hjá þeim í tímabundnu fóstri væru búin að vera með marga 

félagsráðgjafa á stuttum tíma. Einn sagði að barnið sem var hjá sér hafi verið með 

þrjá félagsráðgjafa á einu og hálfu ári og var undirbúningi við komu þess barns 

verulega ábótavant.  

Þá tóku þátttakendur fram að undirbúningurinn hefði mátt vera meiri,  sem 

og fræðslan, þá um hvaða réttindi fósturforeldrar hafa, hvernig þroskaskeið 

barna er og hvernig eigi að takast á við ýmsar aðstæður. Þar má nefna dæmi eins 

og samskipti við kynforeldra, eða að kenna fósturforeldrum að mæta barni sem 

hefur orðið fyrir andlegum skaða á meðgöngu eða á meðan það bjó hjá 

kynforeldrum. Þá vildu fósturforeldar að þeim yrði kennt að sjá einkenni barna 

þeirra sem hafa verið í neyslu. Einn þátttakandinn talaði um mikilvægi Foster 

PRIDE námskeiðsins og fannst óviðunandi að undanþágur væru gerðar á því: 

 

Áður en ég fékk barn til mín var undirbúningurinn mjög lítill og alltof lélegur. 

Svo seinna fór ég á Foster Pride sem mér fannst mjög gagnlegt. Mér finnst 

að EKKI eigi að gera undanþágur á námskeiðinu áður en barn kemur í fóstur. 

Einnig finnst mér afleitt að vita af fósturforeldrum sem fengu eitt sinn 

undanþágu starfa í mörg ár án þess að fara á námskeið. 

 

Sumum þátttakendum fannst ferlið ganga of hratt fyrir sig, á meðan öðrum 

fannst það taka of langan tíma. Nokkrir þátttakendur, sem nefndu að 

undirbúningurinn hefði verið lítill sem enginn, sögðust þó veita því skilning, því 
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oft hafi börnin komið skyndilega og því ekki hægt að hafa undirbúninginn betri. 

Einhverjir nefndu að það væri misjafnt hvernig undirbúningurinn hefði verið, í 

sumum tilvikum hafi hann verið góður og í öðrum ekki: „Hvað varðar börnin sem 

eru hér núna þá var undirbúninginn góður. Oft áður hefur vantað upp á 

undirbúninginn og réttar upplýsingar“. Nokkrir bentu svo á að þetta er misjafnt 

eftir sveitarfélögum þar sem sum sveitarfélög gefa fósturforeldrum greinargóðar 

lýsingar á stöðunni, á meðan önnur voru jafnvel að gefa villandi upplýsingar um 

stöðu barnsins.  

 Minna en helmingur þátttakenda hafði jákvæða upplifun af undirbúningi 

sem þeir fengu frá barnaverndarstarfsmönnum. Töldu þeir samstarfið ávallt hafa 

verið gott og að ferlið hafa gengið vel fyrir sig, þar sem barnaverndarstarfsmenn 

leiddu þau vel áfram. Komst einn þátttakandi svo að orði: „Ég tek ekki við 

börnum nema góðar og gagnlegar upplýsingar fylgi og gott aðgengi að 

barnaverndarstarfsmönnum“. Fannst nokkrum vel hafa verið staðið að málum og 

nefndi einn þátttakandi mikilvægi þess að vera í samstarfi við sama 

barnavernarstarfsmanninn, en hann hafði verið með sinn síðastliðin fjögur ár. 

Annar hrósaði þeim sem vinna að barnaverndarmálum: „Lang flestir í kerfinu vilja 

sannarlega gera sitt besta, vilja leggja sig fram þátt fyrir mikið álag“. 

4.3.2 Mat þátttakenda á þeim stuðningi sem þeir hafa fengið frá 
barnaverndarstarfsmönnum 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á stuðninginn var upplifun 

þeirra misjöfn, allt frá því að finnast stuðningurinn vera lítill sem engin, yfir í að 

vera góður og geta alltaf leitað til barnaverndarstarfsmannsins þegar á þurfti. 

Lítill sem enginn stuðningur 

Meirihluti þátttakenda mátu það svo að stuðningurinn væri alltof lítill. Þeim 

fannst í raun engin stuðningur vera til staðar nema þau sóttu eftir honum sjálf, 

eins og fram kom hjá sumum þátttakendum. Þeim fannst yfirleitt eitthvað þurfa 

að bjáta á svo þau fengju stuðning vegna ákveðins atviks. Fannst mörgum 

þátttakendum það miður að stuðningurinn væri svona lítill. Töldu þau það að ef 

barnaverndarstarfsmaðurinn hefði samband annað slagið, til að gá hvernig gengi 

og hvort hann gæti í leiðinni gefið góð ráð ef það þyrfti, vera eitt og sér mikils 
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virði fyrir þátttakendur.  Myndu þau vilja að stuðningurinn væri meiri en hann er 

núna: 

 

Ég myndi vilja sjá miklu meiri stuðning en þann sem hefur verið fyrir hendi. 

Þetta er eitt erfiðasta verkefni sem ég hef nokkkru sinni tekið að mér og 

mér hefur ekki veitt af stuðningnum. Vissulega eru starfsmenn 

barnaverndar boðnir og búnir til að hitta mig/okkur en ég hef iðulega þurft 

að bera mig eftir því.  

 

Einhverjum fannst stuðningurinn koma alltof seint.  Oft var vandamálið búið að 

ganga mjög langt og lengi áður en stuðningur fékkst, töldu margir því aðstoðina 

berast of seint. Einnig fannst þátttakendum í sumum tilfellum erfitt að ná í 

félagsráðgjafann, eða þann starfsmann sem sá um málið, eða að tíð 

sarfsmannaskipti ættu sér stað. Aðrir þátttakendur voru mjög ósáttir og sögðu 

stuðninginn vera meira í orði en á borði. Einn upplifði mikil vonbrigði með 

barnaverndarstarfsmenn: 

 

            Ég og kona mín upplifum mikil vonbrigði með barnavernd. Við töldum þegar við 

tókum að okkur fósturbörnin að þar ættum við dygga stuðningsmenn í því að 

koma upp okkar fósturbörnum. Sú mynd var dregin upp fyrir okkur af 

starfsmönnum Barnaverndar en starfsemi Barnaverndar átti svo ekki við rök að 

styðjast þegar á reyndi. Ég hafði ímyndað mér að fósturforeldrar og starfsmenn 

Barnaverndar væru samherjar, en það var klárlega misskilningur sem kom í ljós 

þegar á reyndi. Miðað við mína reynslu myndi ég aldrei mæla með því að hjón 

tækju að sér fósturbarn á Íslandi. 

 

Sumum fannst stuðningurinn vera of ómarkviss og að hann gæti einungis gagnast 

til þess að leysa einföld vandamál en ekki til að leita til með erfið og flókin mál. 

Einhverjum fannst vanta meiri skilning á sjálfum aðstæðunum og fannst ráðgjöf 

oft vera fagleg en ekki raunhæf miðað við aðstæður. Nokkrir þátttakendur 

upplifðu mikið þekkingar- og úrræðaleysi, þar sem þeim fannst starfsmennirnir 

sjálfir varla vita hvernig best væri að styðja fósturforeldra í þeim vandamálum 

sem upp komu. Einn þátttakandi orðaði það svo: 

 

Stuðningurinn var lítill sem enginn. Mér fannst allt starf einkennast af miklu 

þekkingar og úrræðaleysi og málin voru sett í hendurnar á okkur. Við 

þurftum sjálf að taka á mörgum erfiðum málum án aðkomu og stuðningi frá 
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barnavernd. Við kölluðum nokkrum sinnum eftir fundi en fengum engin ráð 

og upplifðum frekar að starfsmenn færu í vörn frekar en að sýna vilja í að 

leita lausna í samráði við okkur. 

 

Einhverjir töldu eftirfylgnina vera óásættanlega og töldu hana minnka vegna 

álags á starfsmenn félagsþjónustu um allt land. Þeim fannst þetta mikla álag þá í 

raun oft bitna á fósturmálum, þar sem önnur mál þyrftu að ganga fyrir. Þá fannst 

þeim vanta að stuðningurinn væri samfelldari, þar sem betur væri fylgst með 

líðan og stöðu mála hjá fósturforeldrum. Nokkrir höfðu beðið um meiri 

handleiðslu, eða einhverja frekari fagaðstoð, en gekk illa að fá það í gegn og voru 

ástæðurnar skortur af fjármagni. Mörgum fannst eins með stuðninginn og 

undirbúninginn, að hann gæti verið misjafn eftir sveitarfélögum og fékk ákveðið 

sveitarfélag mikið lof um að vera til fyrirmyndar, þar sem alltaf var hægt að hafa 

samband og ávallt hringt til baka. Einn þátttakandi orðaði samskipti sín á milli við 

barnaverndarstarfsmenn svo að ef mikið traust ríkir á báða bóga þá gerir það eitt 

og sér þetta erfiða starf miklu auðveldara. 

Stuðningurinn alla jafna mjög góður 

Minnihluti  þátttakenda taldi stuðninginn í flestum tilfellum hafa verið mjög 

góðan. Þeir sögðust alltaf getað haft samband þegar þeir þurftu og fengu yfirleitt 

fljót svör. Töluðu nokkrir um að þeir hafi fengið þann stuðning sem þeir fóru fram 

á. Þeir sem töldu stuðninginn vera góðan svöruðu því stuttlega með svari eins og 

„Mitt mat er að barnaverndarstarfsmenn styðja vel við bakið á mér“, eða „Mjög 

góður stuðningur, alltaf fengið afgreiðslu allra mála“. Einhverjir nefndu að ef 

þeim vantaði stuðning þá hringdu þeir í barnaverndarstarfsmann, sem hringdi 

fljótlega til baka og reyndi að bregðast vel við öllu sem þau óskuðu eftir. Flestum 

sem fannst stuðningurinn vera góður, sögðust hafa fengið þá hjálp og þær 

ráðlegginar sem þau sóttust eftir. Einn þátttakandinn sagðist vera svo heppin 

með fósturbarn að ekki hafi verið mikil þörf fyrir stuðning sem og það að vera 

sjálfur fagmaður hafi spilað inn í. Annar þátttakandinn sagðist vita til þess að 

barnaverndarstarfsmenn væru að gera sitt besta en þar sem þeir væru ofhlaðnir 

störfum, þá hefðu þeir oft ekki þann tíma sem skildi til þess að sinna þeim 

tilfellum, sem væru ekki bráðatilfelli. Einn þátttakandi var ánægður með hvernig 
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tekið var á málum hjá sér, þar sem hann væri nýr í hlutverkinu og lagði hann 

áherslu á mikilvægi þess að styðja við fósturforeldra og að stuðningurinn væri 

viðvarandi allan tímann: 

 

Stuðningurinn hefur nýst vel, sálfræðiviðtölin sem við fengum. Við vorum ný 

í foreldrahlutverkinu og þetta var stór biti að taka tvö börn. Eins nýttist 

stuðningsfjölskylda vel eina helgi í mánuði. Eftir eitt ár hins vegar hætti 

sálfræðiaðstoðin og til stóð að endurskoða með stuðningsfjölskyldu. En við 

fengum það í gegn áfram í einhverja mánuði í viðbót. Svona má vera 

viðvarandi og sjálfsagt, ef þörf er á því. Þetta er mikið álag sem fylgir því að 

ala upp annarra manna börn, sem hafa tengingu þó brengluð sé við foreldra 

og við ættingja...þegar hegðunarvandi sem og mikill sálrænn vandi er hjá 

börnunum þá þarf að styðja vel við og ekki einungis tímabundið, heldur 

viðhalda stuðning svo barnaverndin auki líkurnar á að vel gangi, að 

fósturforeldrar haldi út þetta erfiða hlutverk, sérstaklega ef um varanlega 

fósturráðstöfun er að ræða. 

 

4.3.3 Annað sem þátttakendur vildu að kæmi fram 

Við þessari spurningu mátti greina þrjú þemu sem komu sterkast fram, þau voru 

skortur á því að fá að vera hluti af teyminu, samkomulag um laun og greiðslur og 

staða fósturbarnanna. 

Að vera partur af teymi 

Eitt af því sem kom sterkt fram hér var að fósturforeldrarnir upplifðu starf sitt 

sem vanmetið starf þar sem verulegur skortur var á hrósi og viðurkenningu fyrir 

þeirra framlag. Þeim þótti mikilvægt að barnaverndarstarfsmenn litu á sig sem 

hluta af teyminu, þar sem að þau vinna sameiginlega að hag barnsins. 

Þátttakendur upplifðu sig ekki sem hluta af teymi og fannst þeim teymisvinna í 

kringum hvert barn vera of lítil.  Einhverjir upplifðu að starfsmenn væru allir að 

vinna í sínu horni án þess að bera saman bækur sínar við fósturforeldrana.  

Þátttakendur vildu sjá mun meiri samvinnu á milli fósturforeldra og 

barnaverndarstarfsmanna. Einhverjir nefndu þetta sérstkalega þegar um var að 

ræða tímabundið fóstur, því þar er oftast um erfiða unglinga að ræða, sem eiga 

við hegðunar- eða fíknivanda að stríða. Þau samskipti geta verið erfið og mikil 

barátta og því þætti þeim gott ef barnaverndarstarfsmenn kæmu meira að 

málunum. Þeir þátttakendur sem minntust á teymisvinnuna voru ósáttir við það 
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að vera ekki partur af teyminu, sérstaklega þar sem áhersla er lögð á það á Foster 

PRIDE námskeiðinu: 

 

Sem fósturforeldri reynir maður að vernda fósturbarnið eins og maður 

getur en hefur samt takmarkað um það að segja hvernig staðið er að 

málum, mér finnst það því skjóta skökkum við þegar lagt er áherslu á það á 

Foster pride námskeiðinu að fósturforeldrar hafi getu til þess að starfa í 

teymi því ég hef aldrei upplifað mig sem part af teyminu. Ekki fyrr en fóstrið 

breyttist úr því að vera tímabundið yfir í varanlegt. Þegar barnið var í 

tímabundnu fóstri áttum við bara að gera það sem okkur var sagt þrátt fyrir 

að þær aðferðir sem viðhafðar voru í tengslum við umgengni voru ekki að 

virka. Hvorki fyrir barnið né blóðforeldra. 

 

 

Myndu margir vilja hafa greiðari aðgang að starfsmönnum barnaverndar og töldu 

að þar sem ríkti gagnkvæmt traust og virðing, þar væri þeim mun betri árangur. 

Lögðu þátttakendur áherslu á stuðning frá fagfólki og töldu mikilvægast af öllu að 

hafa einhvern sem skilur í hvaða aðstöðu fjölskyldan er.  

Samkomulag um greiðslur 

Laun og greiðslur var atriði sem brann á mörgum þátttakendum. Fannst einum 

þátttakanda afleitt að vera ekki venjulegur launþegi og fannst það fyrirhöfn að 

greiða skatta eftir á, sem varð til þess að fyrsta árið þurfti viðkomandi sjálfur að 

greiða skattinn af fósturlaununum. Þá fannst einhverjum ruglingslegt að átta sig á 

hvað væru fósturlaun og hvað væri framfærslukostnaður og út frá því væri erfitt 

að reikna starfshlutfall fósturstarfsins.Tekið var sem dæmi ef þátttakandi þyrfti 

að fara á atvinnuleysisbætur. Töldu þátttakendur að hækka þyrfti launin verulega 

til þess að fólk sæi sér hag í því að taka börn í fóstur og að laun væru í samræmi 

við hækkandi verðlag í dag. Fannst þeim fósturgreiðslurnar ekki í takt við 

vandamál barnanna og nefndi einn þátttakandi að auka greiðslu ætti að greiða ef 

barn væri hjá þeim yfir jól og áramót, þar sem meiri kostnaður er yfir þann tíma. 

Einn þátttakandi var ósammála því að fósturforeldrar sömdu um greiðslurnar við 

þann barnaverndarstarfsmann er sá um viðkomandi mál og sagði: 
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Ég vil að settur verði skýrari rammi um fósturgreiðslur og að ekki þurfi að 

semja um slíkt við viðkomandi barnaverndarstarfsmann, heldur verði 

einhver annar sem sér um slíka samninga við fósturforeldri. Kemur alltof 

mikill stirðleiki milli fósturforeldra og starfsmanna að þurfa að þrátta um 

svona mál. Þetta skemmir fyrir góðu samstarfi, barnaverndarstarfsmenn 

eiga bara að þurfa að einbeita sér að börnunum og ekki að blanda sér inn í 

þessi peningamál. Ég vil að tekið verði tillit til hækkandi verðlags og 

greiðslur vegna fósturbarna hækkaðar í samræmi við það. Vil að 

skattleysismörk vegna fósturgreiðslna verði hækkuð upp í fjögur meðlög í 

staðinn fyrir tvö. Ég er eingöngu með stóra unglinga og þessir strákar borða 

eins og hestar og fæði er gífurlega dýrt. Unglingsstúlkur þurfa snyrtivörur og 

margt fleira, finnst vanta að gera ráð fyrir þessu öllu inn í greiðslum vegna 

fósturbarna/unglinga. 

 

Staða fósturbarna 

Þetta atriði kom einnig sterkt fram hjá þátttakendum. Þeim fannst að bæði 

lagaramminn og starfsmenn þyrftu að taka meira tillit til stöðu barnanna og 

fannst oft of seint gripið inn í slæmar uppeldisaðstæður. Einn þátttakandinn 

sagði „Staða barnaverndaryfirvalda að vinna að hag barna í erfiðum 

uppeldisaðstæðum er of oft allt of veik gagnvart foreldrum“. Þótti þeim hagur 

barna ekki alltaf ganga fyrir og þá væri fórnarkostnaðurinn af því allt of mikill 

þegar upp er staðið í þeirri meiningu að börnin gætu hlotið varanlegan skaða. 

Nefndu einhverjir að þeim fyndist barnið ávallt lenda undir og það væri það 

erfiðasta við það að vera fósturforeldri. Þegar verið væri að draga mikilvægar 

ákvarðanir á langinn, töldu fósturforeldrarnir það allra mikilvægasta fyrir barnið 

að ákvörðun um framtíðarhagi þeirra væri tekin eins og fljótt og hægt væri, það 

væri geysilega þýðingarmikið fyrir börnin. 

Annað mikilvægt sem kom fram 

Aðrar ábendingar komu fram sem rannsakanda þykir vert að nefna. Nefndu 

einhverjir að Barnaverndarstofa mætti  beita sér í því að halda fleiri námskeið 

fyrir fósturforeldra, ekki einungis undirbúningsnámskeið, heldur einnig 

framhaldsnámskeið. Einhverjum fannst það vera til bóta ef öryggi fósturforeldra 

væri meira, sem og eftirlit. Fannst þeim barnaverndarnefndir og félagsþjónustur 

ekki vera með nógu gott eftirlit og nefndi einn þátttakandi að honum þætti eins 
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og hann væri gleymdur um leið og börnin væru komin í varanlegt fóstur, þar sem 

hann fengi ekki einu sinni heimsóknir, nema að leita eftir því sjálfur: 

 

Heimsóknir barnaverndarstarfsmanns hefur alveg dottið upp fyrir sig og er 

ég ósátt með það. Þurfti síðast að byðja hana um að koma. Ég vil að 

barnavernd fylgist betur með fósturbörnunum þ.e. hvernig þau aðlagast og 

hvernig þeim líður. Enginn eftirfylgni er af þeirra hálfu hjá okkur, en ég læt 

senda allt til þeirra varðandi fósturbörnin s.s. niðurstöður úr sálfræðiprófum 

o.s.fr. Upplifi barnaverndina of fáliðaða og það sé mikið álag á þeim, maður 

vill helst ekki trufla þau. 

 

Fleiri þátttakendur upplifðu að það væri eins og þeir væru að „kvabba“ í 

barnavernd þegar þeir voru að biðja um aðstoð og þá slepptu þeir því frekar að 

hafa samband. Töldu nokkrir að nauðsyn væri á fleiri starfsmönnum innan 

barnaverndar, með því væri líklegra að fósturrof yrðu færri en þau eru í dag. Einn 

þátttakandi kom með þá hugmynd að sérhæfð starfsdeild væri innan 

barnaverndar, sem myndi einbeita sér eingöngu að fósturmálum. Hann orðaði 

það svo „Ég myndi vilja sjá deild innan barnaverndar sem væri sérhæft í 

málefnum fósturforeldra og fósturbarna, og að fósturforeldrar hefðu greiðari 

aðgang að þeim starfsmönnum en þeir hafa í dag hjá Barnavernd“. Einhverjir 

veltu því fyrir sér hvort að skortur á stuðningi væri í raun og veru vandamálið, 

frekar væru það vinnubrögðin sem beitt væru, eða öllu heldur skortur á 

vinnulagi. Þá fannst þeim vanta skýrari stefnumörkun sem einkenndust af 

markvissari vinnubrögðum. Einnig töldu þau barnaverndarstarfsmenn oft ekki 

skilja eða vita hvaða vandamál þau væru að kljást við: 

 

Ég velti því fyrir mér hvort að starfsmenn barnaverndar geri sér almennilega 

grein fyrir þeim vandamálum sem fósturforeldrar þurfa að takast á við. 

Fósturforeldrar eru ekki að glíma við sömu vandamál og aðrir foreldrar. 

Fósturbörn eru heldur ekki að glíma við sömu vandamál og önnur börn. 

 

Margir vildu að fósturforeldrar og fósturbörn fengju meiri athygli og virðingu frá 

barnaverndarstarfsmönnum. Einhverjir gagnrýndu vinnubrögð 

barnaverndarnefnda og einn komst svo að orði „Það er víða pottur brotinn í starfi 

barnaverndar að mínu mati. Það virðast margir vera sammála um það en enginn 
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virðist geta gert neitt í málum. Við höfum reynt að benda á hvað má betur fara 

en komum víða að lokuðum dyrum“. Einnig var Barnaverndarstofa gagnrýnd sem 

stefnumótunaraðili í þessum málum: 

 

Barnaverndarstofa  fær algera falleinkunn hjá mér, eiga að marka stefnu  í 

þessum málum, vera stuðningur og veita fósturforeldrum fræðslu, ekkert af 

þessu hef ég orðið vör við í áralöngu starfi sem fósturforeldri. Má minna á 

að Fosterpride var þýtt með stuðningi og að frumkvæði Bændasamtakanna. 

 

Margir lögðu áherslu á mikilvægi stuðningsins svo að fósturforeldrar héldust í 

starfinu og að minna væri um fósturrof. Vildu þau hafa greiðari aðgang bæði að 

starfsmönnum og handleiðslu og sagði einn þátttakandinn „Ég vil að það verði 

sett í lög að fósturforeldri eigi rétt á handleiðslu a.m.k. hálfs mánaðarlega hvort 

sem er frá barnaverndarstarfsmanni eða sálfræðingi sem barnavernd myndi 

borga“. Einn reynslumikill fósturforeldri myndi vilja breyta miklu og kom meðal 

annars með hugmyndir að því hvernig það væri hægt: 

 

Mér er þetta starf mjög hugleikið eftir langa reynslu. Vildi breyta miklu, 

miklu meiri stuðning og undirbúning, mun hærri laun en að sama skapi 

meiri kröfur gerðar á fósturforeldra varðandi menntun þeirra og aðbúnað 

barnanna. Hef séð flesta í kringum mig gefast upp sem fósturforeldra vegna 

þess að þeir eru svo einir og stuðningslausir með börn sem eiga oft í miklum 

erfiðleikum og eiga oft kynforeldra sem eru erfiðir í samskiptum. Ég er 

heppin því ég hef góða menntun og á mig er hlustað, ekki síst varðandi 

skólaúrræði barnanna en oftast þarf maður að standa algerlega einn í þeirri 

baráttu því börnin þurfa svo oft sérúrræði í skóla, allavega í byrjun. 
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5 Umræður 

Ljóst er að fóstur á sér langa sögu á Íslandi og hafa ákvæði um það verið í þeim 

barnaverndarlögum sem sett hafa verið hér á landi. Fósturmál, og þá sérstaklega 

fósturforeldrar, hafa lítið verið rannsakaðir hérlendis og því þótti höfundi gerð 

þessarar rannsóknar mikilvæg, til þess að varpa ljósi á stöðu þeirra. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að það brennur mikið á fósturforeldrum og þeir hafa 

margt til málanna að leggja. Vert er að taka tillit til þess sem þeir hafa að segja, 

því þeir hafa margir hverjir áralanga reynslu af fósturforeldrahlutverkinu og hafa 

tekið að sér fjöldamörg börn. Samkvæmt þeim er töluvert sem þarf að bæta 

þegar kemur að undirbúningi og stuðningi við þá.  

Meirihluti þátttakenda sagðist hafa ákveðið að taka barn í fóstur vegna 

þess að þau vildu láta gott af sér leiða. Fæstir, eða aðeins tveir þátttakendur, 

sögðust hafa gert það vegna launanna. Sömu niðurstöður er að finna í erlendum 

rannsóknum. Einnig er algengt að helstu ástæður séu vegna einstaklingur getur 

ekki eignast barn sjálfur. Rúmlega 30% þátttakenda áttu ekki barn sjálfir og 25% 

af þeim nefndu það sem helstu ástæðu þess að verða fósturforeldri. Meirihluti 

fósturforeldranna, sem áttu ekki börn sjálf, voru með börn í varanlegu fóstri.  

Margt í þessari rannsókn er samhljóma öðrum erlendum rannsóknum. Má 

meðal annars nefna þörf fósturforeldra til þess að finnast þeir vera partur af 

teymi, ástæður þess að fósturforeldrar íhugi að hætta eða ástæður fósturrofs eru 

einnig svipaðar. Þar að auki upplifðu margir þátttakendur sig og starf sitt vera 

vanmetið og fannst verulegur skortur á hrósi og viðurkenningu fyrir sitt framlag. 

Virðist þetta vera sterk upplifun hjá fósturforeldrum, þar sem sama niðurstaða 

kom fram í fjöldamörgum rannsóknum sem fjallað hefur verið um hér  áður. 

Nefndu einhverjir þátttakendur að það væri þeim mikils virði ef 

barnaverndarstarfsmaðurinn myndi hafa samband og athuga hvernig gengi. 

Svipar þetta til niðurstaðna hjá meðal annars Murray og félögum (2010). Oft 

vantar fósturforeldrum einhvern til þess að tala við, sérstaklega vegna þess að 

þau eru bundin þagnarskyldu og geta því ekki talað við hvern sem er um hvað 

sem er.  

Það sem þátttakendur rannsóknarinnar voru ekki að nefna, en kom sterkt 

fram í erlendum rannsóknum, var að þeir vildu fá sérstakan stuðning þegar barn 



  

71 

fer aftur heim til kynforeldra sinna. Myndu þeir vilja aðstoð til þess að takast á 

við sorgina þegar barnið fer aftur heim og einnig vilja læra að sleppa takinu af 

barninu (Murray o.fl., 2010; Daniel, 2011). Í þessari rannsókn var spurt hvort 

fósturforeldrar fengju stuðning þegar barn fór aftur heim til kynforeldra sinna og 

aðeins einn þátttakandi merkti við það.  

5.1 Það sem vakti athygli 

Það sem vakti athygli rannsakanda við þessa rannsókn er hversu fáir voru með 

ættingja í fóstri, en það voru aðeins fimm þátttakendur. Fleiri ættingjafóstur eru 

hér á landi og því veltir rannsakandi fyrir sér hvort að þeir sem eru með ættingja í 

fóstri líta ekki endilega á sig sem fósturforeldra, eða líta ekki á þetta sem „starf“ 

og eru því ekki í Félagi fósturforeldra. Þessi hópur, eins og aðrir fósturforeldrar, 

þarf einnig á miklum stuðningi að halda. Þá helst vegna  erfiðs hlutverks, að hafa 

tengsl bæði við barnið og kynforeldrana, því oft getur verið togstreita þar á milli. 

Það sem einnig var athyglisvert var að sumir þátttakendur litu ekki á Foster PRIDE 

námskeiðið sem undirbúning en þegar það var borið saman fannst helmingi 

þeirra sem fóru á námskeiðið undirbúningurinn vera of lítill. Má ætla að þeir líti í 

raun ekki á námskeiðið sem undirbúning, eða þeir telji það að fara á námskeiðið 

ekki vera nægan undirbúning og myndu því vilja hafa hann betri. 

Það sem kom rannsakanda ekki á óvart var að þátttakendur vildu fá fleiri 

heimsóknir frá barnaverndarstarfsmönnum á ári. Erlendar rannsóknir hafa sýnt 

að meirihluti fósturforeldra vill fá meira eftirlit sem felst meðal annars í fleiri 

heimsóknum á fósturheimilið. Flestir vildu fá heimsókn tvisvar á ári, margir vildu 

að þær yrðu þrisvar eða oftar og aðeins tíu vildu halda þessu eins og þetta er og 

fá heimsókn einu sinni á ári. Af þeim sem voru að óska eftir að heimsóknir yrðu 

þrisvar sinnum eða oftar á ári voru 11 þátttakendur með börn í tímabundnu 

fóstri en sex með börn í varanlegu fóstri. Nokkrir þátttakendur tóku fram að þeim 

fannst meiri þörf á eftirliti eða heimsóknum ef um tímabundna ráðstöfun var að 

ræða. Oft eru það unglingar sem eru að koma í tímabundið fóstur og algengt að 

þeir eigi við hegðunar eða fíknivanda að stríða, sem krefst frekari fagaðstoðar. 

Það sem vakti þó undrun rannsakanda varðandi fjölda heimsókna var að af fimm 

þátttakendum sem fengu aldrei heimsókn voru fjórir af þeim með börn í 
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varanlegu fóstri, sem samræmist því að þegar reynsla er komin á fóstur þá 

minnkar stuðningurinn eða eftirlitið. Einn af þessum fjórum þátttakendum, sem 

fengu aldrei heimsókn, vildi hafa það þannig en hinir þrír myndu vilja fá heimsókn 

tvisvar á ári. Svo voru aðrir þrír þátttakendur sem voru að fá eina heimsókn á ári 

en myndu vilja sleppa því og fá enga heimsókn. Þessir þrír þátttakendur voru 

einnig með börn í varanlegu fóstri. 

Það sem rannsakanda þótti aðdáunarvert var hversu margir hafa verið með 

tíu börn eða fleiri í tímabundnu fóstri, en þeir þátttakendur voru 11. Níu af þeim 

þátttakendum áttu þrjú eða fleiri börn sjálfir. Einnig höfðu tveir þátttakendur 

verið með fimm börn í varanlegu fóstri og átti annar þeirra þrjú börn sjálfur. Það 

er því ljóst að margir þátttakendur búa yfir gífurlegri reynslu sem fósturforeldrar 

og í barnauppeldi almennt. Það var einnig áhugavert að margir þátttakendur 

lögðu áherslu á hversu misjöfn þjónustan væri eftir sveitarfélögum. Sum 

sveitarfélög gáfu góðar upplýsingar, sáu vel um undirbúninginn og hafa stutt vel 

við fósturforeldrana, á meðan að önnur sveitarfélög eru ekki að sinna þessum 

hlutverkum eins vel. Veltir rannsakandi fyrir sér hvort það muni það miklu á milli 

sveitarfélaga í þjónustu við fósturforeldra, að einhver sveitarfélög þurfi að bæta 

sig á meðan önnur eiga hrós skilið. Vissulega geta aðstæður verið mismunandi og 

þarfir fósturbarna ólíkar en áhugavert væri þó að skoða þetta betur.   

5.2 Hugmyndir að bættri þjónustu við fósturforeldra 

Nokkrir þátttakendur komu með hugmyndir um hvernig hægt væri að bæta 

þjónustuna við þá. Einn vildi að sett yrði í lög að fósturforeldrar gætu sótt sér 

handleiðslu hjá barnaverndarstarfsmanni eða öðrum utanaðkomandi fagaðila á 

tveggja vikna fresti, sér að kostnaðarlausu. Þótti rannsakanda þetta áhugavert, 

þó ekki sé líklegt að gengið væri svo langt að setja það í lög. En þá  veltir 

rannskandandi fyrir sér hvort þetta sé ekki eitt af þeim atriðum sem taka má tillit 

til og semja betur um í fóstursamningnum sem gerður er á milli 

barnaverndarnefndar og fósturforeldra. Það sem gæti einnig styrkt fósturforeldra 

í starfi sínu væri að halda fleiri námskeið, þá sem framhaldsnámskeið af Foster 

PRIDE. Gæfist þá fósturforeldrum tækifæri á að sækja slíkt námskeið eftir að 

barnið er komið til þeirra og hefur verið hjá þeim í ákveðinn tíma. Kom þessi 
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athugasemd fram í opnu spurningunum en áhugavert hefði verið að spyrja 

þátttakendur hvort þeir myndu sækja framhaldsnámskeið fyrir fósturforeldra ef 

það stæði til boða.  

Rannskandi veltir því fyrir sér hvort raunhæft sé fyrir 

barnaverndarstarfsmenn að sinna þessum málaflokki vel samhliða öllum öðrum 

málum þeirra. Margir þátttakendur upplifðu sem svo að mikið væri að gera hjá 

starfsmönnunum, sem varð til þess að oft slepptu þátttakendur því að hafa 

samband og biðja um aðstoð. Væri því áhugavert að skoða hugmynd sem einn 

þátttakandinn kom með. Hún var að innan hverrar barnaverndarnefndar væri 

sérdeild sem sæi eingöngu um fósturmál. Þá gætu fósturforeldrar haft greiðari 

aðgang að þeim starfsmönnum en þeir hafa af barnaverndarstarfsmönnum í dag 

og gætu í raun alltaf leitað þangað. Sá starfsmaður gæti þá sérhæft sig í 

fósturmálum og mótað markviss og skýr vinnubrögð, allt frá því að undirbúningur 

við fóstur hæfist og þangað til fóstri lyki. Væri athyglisvert að láta á það reyna hér 

á landi en víða erlendis er fósturmálum háttað þannig að sérhæfðar stofnanir sjá 

um allan undirbúning, stuðning og ráðgjöf við fósturforeldra allan sólarhringinn 

(Helga Þórólfsdóttir og Regína Ástvaldsdóttir, 1991). Miðað við niðurstöður 

þessarar rannsóknar telur rannsakandi vel vera þörf á slíkri þjónustu hér á landi. 

Þyrfti þá að útfæra þá þjónustu vel þar aðstæður barnaverndarstarfsmanna eru 

ólíkar. Fjöldi barnaverndarstarfsmanna, fósturbarna og fósturforeldra er 

mismunandi eftir stærð sveitarfélaga. Þó væri hægt að láta á þetta reyna, sem 

dæmi ef eitt fyrirtæki myndi sjá um stuðning við fósturforeldra á öllu landinu. 

Aðstaðan gæti verið á höfuðborgarsvæðinu þar sem flest fósturbörn og 

meirihluti fósturforeldra koma þaðan (Barnaverndarstofa, 2012). Yrði fagfólk að 

störfum og gætu fósturforeldrar á Íslandi haft samband hvenær sólarhringsins 

sem er   

Einn þátttakandi, sem hafði margra ára reynslu, sagðist vilja breyta miklu, 

bæði hafa meiri stuðning og að launin yrðu hærri. Nefndi hann þá meðal annars 

að með því að hækka launin yrðu gerðar meiri kröfur á fósturforeldra. Var hann 

þá að vísa í menntun og aðbúnað fyrir fósturbörnin. Þegar sótt er um að gerast 

fósturforeldri er ekki gerð krafa um neina sérhæfða menntun og velti þessi 

þátttakendi því fyrir sér hvort að þörf væri á því. Tveir þátttakendur töldu sig vera 
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heppna og ekki þurfa mikinn stuðning þar sem þeir væru fagmenn. Áhugavert 

væri að vita viðhorf fósturforeldra á þessu og hvort að þeir sem hafi sérhæfða 

menntun telji sig þurfa minni stuðning en þeir sem hafa hana ekki. Flestir 

þátttakendur voru sammála því að þörf væri á skilningi og stuðningi frá fagfólki. 

Þeir töldu að með auknum stuðningi tækist barnaverndarnefndum að halda 

betur í þá góðu fósturforeldra, sem eru tilbúnir að leggja þetta starf á sig, sem og 

að fósturrofum myndi fækka. Nefndi einn þátttakandi að hann væri búin að horfa 

á marga fósturforeldra hætta og gefast upp, aðeins vegna þess að þeim fannst 

þeir vera svo einir og stuðningslausir í þessu. Finnst rannsakanda þetta miður og 

telur að vel væri hægt að koma í veg fyrir þetta.   

5.3 Helstu niðurstöður 

Helstu niðurstöður í þessari rannsókn og svör við rannsóknarspurningum eru að 

undirbúningur og stuðningur við fósturforeldra er að þeirra mati ekki nógu 

góður. Rúmlega helmingi þátttakenda þótti undirbúningurinn vera lítill sem 

enginn og þegar þeir lögðu sitt mat á undirbúninginn kom helst fram að þeim 

þótti vera skortur á upplýsingum og fræðslu til þeirra. Fannst þeim mikilvægt að 

bætt yrði úr því svo þeir geti mætt þörfum barnanna og skilið hegðun þeirra 

betur. Öll þessi atriði samræmast þeim erlendu rannsóknum sem gerð var grein 

fyrir hér fyrir ofan. Minnihluti þátttakenda hafði þó jákvæða upplifun og töldu 

undirbúninginn hafa verið góðan og samstarf þeirra við barnaverndarstarfsmenn 

alla jafna gottt. Flestir þátttakendur höfðu farið á Foster PRIDE námskeiðið og 

töldu það mjög gagnlegt og að þörf væri að fara á slíkt námskeið áður en barn 

kæmi í fóstur. Helsta ástæða þeirra sem ekki fóru á námskeið var vegna þess að 

ekki var boðið upp á það þegar þeir byrjuðu sem fósturforeldrar.  

Svipaðar niðurstöður komu fram þegar spurt var um stuðninginn. Meirihluti 

þátttakenda var sammála því að sá litli stuðningur sem þeir fengu, fengu þeir 

einungis ef þeir leituðu eftir honum sjálfir eða ef eitthvað bjátaði á. Fannst 

mörgum stuðningurinn ómarkviss og eingöngu til þess fallinn að leysa einfalda 

hluti en ekki erfið og flókin mál. Vildu flestir þátttakendur sjá meiri stuðning en 

þann sem er nú fyrir hendi. Þessar niðurstöður eru svipaðar þeim sem komið 

hafa fram í þeim erlendu rannsóknum sem fjallað var um í fræðilegri umfjöllun. 
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Nokkrir töldu stuðninginn vera góðan og sögðust alltaf geta leitað til 

barnaverndarstarfsmanna þegar þeir þyrftu á að halda. Sá stuðningur sem 

þátttakendur voru helst að fá voru árlegar heimsóknir frá 

barnaverndarstarfsmönnum og viðtöl við þá, sem oft voru í tengslum við 

sérþarfir barnsins. Töldu þá margir þátttakendur stuðninginn hafa minnkað þegar 

reynsla var komin á fóstrið og fannst einhverjum þeirra hann vera lítill fyrir. 

Flestir þátttakendur sögðust einnig fá stuðning frá fjölskyldu sinni og margir frá 

öðru fagfólki, stuðning sem þeir sóttu sér sjálfir. Eins og kom fram hér fyrir 

framan vildu flestir þátttakendur að heimsóknir eða eftirlit frá 

barnaverndarstarfsmönnum yrði aukið í tvisvar eða oftar á ári. Gat þó rúmlega 

helmingur þeirra  oftast eða alltaf  náð í barnaverndarstarfsmanninn, sem er 

jákvætt. 

Í tveimur ofangreindum atriðum var ekki samræmi á milli fjölda svara í 

spurningalista og opnu spurninganna. Þegar spurt var um stuðning í 

spurningalista, sem dæmi, þótti tæplega helmingi þátttakenda stuðningurinn 

vera lítill sem enginn. Í mati þátttakenda á stuðningnum þótti hins vegar 

meirihluta þátttakenda stuðningurinn vera lítill sem enginn. Skýringin kann að 

vera sú að stór hluti þáttakenda hefur merkt við svarmögleikann hlutlaus en hafa 

síðar í könnunni lagt mat á stuðninginn með eigin orðum. Það sama gerðist þegar 

þátttakendur voru spurðir hvort þeir hafi fengið nauðsynlegar upplýsingar um 

barnið. Þá sögðu um 60% að þeir hafi fengið nauðsynlegar upplýsingar en í 

meirihluta svara á opnu spurningunni um undirbúning nefndu flestir að skortur 

hafi verið á upplýsingum. Skýringin á þessu gæti verið sú að í spurningalista er 

spurt hvort þátttakendur hafi fengið nauðsynlegar upplýsingar en í opnu 

spurningunni eru flestir að benda á að þeir hafi ekki fengið nægar upplýsingar, þó 

þeir hafi fengið þær nauðsynlegustu. Taka ber þó til athugunur hversu margir 

fósturforeldrar upplifa sig ekki fá nægar upplýsingar í ljósi þess að annars vegar 

geta þetta verið mikilvægar upplýsingar fyrir fósturforeldrana til þess að annast 

barnið og hins vegar mikilvægar upplýsingar til að miðla til sjálfs barnsins. Hin 

hliðin er aftur á móti að barnaverndarstarfsmenn hafa sjálfir oft ekki allar 

upplýsingar sem þeir ættu að hafa. 



  

76 

Miðað við erlendar rannsóknir þá koma þessar niðurstöður ekki á óvart. Það 

sem kemur ekki fram í erlendu rannsóknunum er að fæstar þeirra segja frá 

þátttakendum sem eru ánægðir með þjónustuna. Flestar rannsóknirnar sýna að 

meirihluta þykir undirbúningurinn og stuðningurinn lítill sem enginn. Jákvætt var 

í þessari rannsókn að einhverjir upplifðu undirbúninginn og stuðninginn mjög 

góðan. Þó það hafi verið minnihluti þátttakenda þá gæti verið hægt að draga 

lærdóm af þeim barnaverndarnefndum eða barnaverndarstarfsmönnum sem eru 

að sinna sínu hlutverki svo vel. Þó er ljóst að bæta verður úr þjónustunni við 

fósturforeldra á Íslandi og styðja betur við þá í hlutverki sínu í ljósi þess að þeir 

þátttakendur sem höfðu íhugað að hætta sem fósturforeldrar sögðu það vera 

vegna erfiðleika barns og skort af stuðningi frá barnaverndarstarfsmönnum. 

Sama mátti segja um helstu ástæður þess að fóstur hafi rofnað. Nauðsynlegt er 

að koma í veg fyrir slíkt.   

Þjónusta við fósturforeldra hefur þó bæst töluvert síðastliðin ár. Ef miðað er 

við árið 1993 þegar Sigríður Jónsdóttir gerði sína rannsókn þá var sem dæmi ekki 

undirbúningsnámskeiðið Foster PRIDE fyrir tilvonandi fósturforeldra og í mörgum 

tilvikum var engin undirbúningsfundur áður en fóstur hófst. Einnig voru aðeins 

örfáir starfsmenn að sinna fósturmálum. Í dag er staðan þó betri þó næg vinna sé 

eftir í að bæta þjónustuna þar sem meiri en helmingur þátttakenda upplifir 

þjónustu við sig ekki vera nógu góða. Nauðsynlegt er því að bæta úr þjónustunni 

við fósturforeldra, þar sem þeir eru að sinna ábyrgðarhlutverki í einni af 

róttækustu barnaverndaraðgerðum sem framkvæmdar eru hér á landi.  
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6 Lokaorð 

Að mati rannsakanda var  orðið tímabært að gera rannsókn á stöðu 

fósturforeldra á Íslandi. Fékk rannsakandi athugasemdir frá þátttakendum, þar 

sem honum var meðal annars hrósað fyrir að gera þessa rannsókn og gera sitt til 

þess að varpa ljósi á stöðu mála. Einnig kom gagnrýni, þar sem þátttakandi taldi 

viðtalsrannsókn gefa betri mynd af upplifun fósturforeldra. Væri því áhugavert að 

gera viðtalsrannsókn í framhaldi af þessari og leyfa rödd fósturforeldra að 

heyrast enn betur. Það sem gæti einnig verið áhugavert að skoða er hvernig 

þátttakendur meta stuðninginn eftir sveitarfélögum. Eins og áður hefur komið 

fram voru  þátttakendur sem sögðu stuðninginn í ákveðnu sveitarfélagi vera til 

fyrirmyndar en töldu stuðninginn úr öðrum ákveðnum sveitarfélögum ekki eins 

góðan. Því væri áhugavert að bera saman sveitarfélögin og athuga hvort það 

muni það miklu á sveitarfélögum að einhver þurfi verulega að bæta sig í þjónustu 

við fósturforeldra, á meðan önnur eigi hrós skilið. Eins og kom fram hér að ofan 

taldi rannsakandi að þeir sem væru með skyldmenni í fóstri líta jafnvel ekki á sig 

sem fósturforeldra og eru því ekki í félaginu. Þar sem rannsóknin nær ekki yfir 

alla fósturforeldra á landinu gæti verið áhugavert að gera svipaða eða sömu 

rannsókn á öllum skráðum fósturforeldrum á Íslandi til þess að ná til þessa hóps.  

Rannsóknin býr bæði yfir veikleikum og styrkleikum. Eins og áður hefur 

komið fram eru helstu annmarkar hennar að rannsóknin nær aðeins til þeirra 

sem eru skráðir í Félag fósturforeldra og því er ekki hægt að yfirfæra þessar 

niðurstöður á alla fósturforeldra. Einnig má gagnrýna það að spurningarnar voru 

sumar miðaðar af almennum upplýsingum en aðrar af barni er síðast var í fóstri. 

Er það útskýrt betur í aðferðakafla og hvers vegna það var gert með þeim hætti. 

Rannsakandi veit einnig ekki í hvaða tilfellum hjón hafa svarað könnunni saman 

eða í sitthvoru lagi, þar sem eitt netfang er skráð á hvert fósturheimili, en oft eru 

báðir aðilar félagsmeðlimir. Það sem styrkir rannsóknina er að hún hefur ákveðið 

nýsköpunargildi þar sem þetta er fyrsta rannsóknin, með áherslu á undirbúning 

og stuðning við fósturforeldra, sem gerð er á Íslandi. Rannsóknin getur gefið 

ágæta mynd af stöðu fósturforeldra hér á landi í dag, hvað þeim finnst um 

þjónustuna og hvað þeir telja að betur megi fara. Þessi rannsókn gefur góðan 

grundvöll fyrir fleiri rannsóknum á þessu sviði. Rannsóknin gaf fósturforeldrum 
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tækifæri til þess að tjá sig og koma sínum skoðunum á framfæri þannig að rödd 

þeirra fékk að heyrast. Munu þessar niðurstöður geta nýst öllum þeim er hafa 

hagsmuna að gæta og gæti aðstoðað fósturforeldra við að fá aukna þjónustu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Silja Rós Guðjónsdóttir  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Kynningarbréf til þátttakenda   

 

Ágæti félagi í Félagi fósturforeldra 

Ég heiti Silja Rós Guðjónsdóttir og er meistaranemi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands. Ég er að skrifa meistararitgerð mína sem mun 

fjalla um þjálfun, undirbúning og stuðning við fósturforeldra á Íslandi. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á stöðu fósturforeldra með tilliti til hvernig 

þjálfun og undirbúning þeir fá frá barnaverndarstarfsmönnum áður en þeir taka 

barn í fóstur, hvaða stuðning þeir fá á meðan barnið er í fóstri og hvaða mat 

fósturforeldrarnir leggja á undirbúninginn og stuðninginn. Ég vonast til að 

niðurstöðurnar  geti nýst fósturforeldrum, Félagi fósturforeldra, fósturbörnum, 

barnaverndarnefndum og starfsmönnum þeirra sem og Barnaverndarstofu. Ég 

hef verið í samstarfi við stjórn Félags fósturforeldra  sem mun senda 

spurningalistann fyrir mig. 

Með bréfi þessu óska ég eftir aðstoð þinni. Aðstoð þín felur í sér að þú gefir 

þér smá tíma til að svara spurningalista sem fylgir þessu bréfi. Þú getur nálgast 

spurningarlistann með því að ýta á vefslóðina hér fyrir neðan. Ef um er að ræða 

hjón/sambýlisfólk  þá vil ég biðja báða aðila um að svara spurningalistanum. 

Engin önnur skuldbinding fylgir þátttöku. Spurningalistinn verður opinn til 

5.október en eftir það er ekki hægt að svara honum. 

Öll svör sem þú veitir í rannsókninni verða meðhöndluð samkvæmt reglum 

persónuverndar um trúnað og nafnleynd og hefur rannsóknin verið tilkynnt 

þangað. Ekki verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda þar sem 

netföngin koma dulkóðuð til baka þegar spurningalistinn er sendur. Fyllsta 

trúnaðar verður gætt, gögn verða varðveitt á öruggum stað og eytt þegar 

úrvinnslu er lokið, eigi síðar en janúar 2013. Þátttakendum er frjálst að hafna 

þátttöku og geta þeir hætt þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er, án nokkurra 

útskýringa né afleiðinga. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Anni Haugen lektor við Félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands og er hún jafnframt leiðbeinandi undirritaðar. Símanúmer hennar 
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er 5254197 og netfang annihaug@hi.is. Silja Rós Guðjónsdóttir meistaranemi í 

Félagsráðgjöf til starfsréttinda í Háskóla Íslands er sú sem vinnur að rannsókninni. 

Símanúmer er 8484863 og netfang srg9 @hi.is. 

Ef þú hefur frekari spurningar í sambandi við rannsóknina eða vilt hætta 

þátttöku er hægt að hafa samband við rannsakanda frá sendingu þessa bréfs eða 

ábyrgðarmann eftir 15. október. 

Virðingarfyllst 

Silja Rós Guðjónsdóttir                                                Anni G. Haugen  

Smelltu á vefslóðina hér fyrir neðan til þess að taka þátt í rannsókninni: 

http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=13853&newtest=Y&lang=is 
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Fylgiskjal 2: Spurningalisti 

Bakgrunnsupplýsingar  

 

1. Hvert er kyn þitt? 
 

 Kvenkyn  

 Karlkyn  

2. Hver er aldur þinn? 
Veldu eitt af eftirfarandi 
svörum  

 30 ára og yngri  

 31-40 ára  

 41-50 ára  

 51-60 ára  

 61 ára og eldri  

3. Hjúskaparstaða? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Gift/ur  

 Sambúð  

 Einhleyp/ur  

 Ekkja/Ekkill  

 Fráskilin  

4. Býrðu í dreifbýli eða þéttbýli? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Dreifbýli  

 Þéttbýli  

5. Hver er fjöldi eigin barna? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Ekkert  

 1  

 2  
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 3  

 4 eða fleiri  

Fósturforeldrahlutverkið  

 

6. Hversu lengi hefur þú verið fósturforeldri? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Minna en 3 ár  

 3-6 ár  

 7-10 ár  

 11-14 ár  

 15 ár eða meira  

7. Hvers vegna ákvaðst þú að taka barn í fóstur? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Ég var sjálf/ur fósturbarn  

 Ég gat ekki eignast barn sjálf/ur  

 Ég vildi láta gott af mér leiða  

 Ég hafði tíma og krafta aflögu  

 Launin  

 Annað:  

 

8. Hve mörg fósturbörn búa hjá þér núna? 
 

  Ekkert barn eins og stendur 1 2 3 4 5 eða fleiri 

Tímabundið fóstur        

Varanlegt fóstur        
 

 

9. Hvað hefur þú haft mörg fósturbörn frá því þú byrjaðir sem 
fósturforeldri? 
 

  Ekkert 1 2 3 4 5 6 7 8 8 
10 eða 
fleiri 

Tímabundið 
fóstur             
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Varanlegt fóstur             
 

10. Frá hvaða sveitarfélagi kemur barnið/börnin? 
Merktu við allt sem við á  

 Reykjavík  

 Höfuðborgarsvæðið utan Reykjavíkur  

 Annars staðar  

11. Voru einhver tengsl á milli þín og fósturbarnsins áður en það kom til þín í 
fóstur? (Miðað við barn sem kom síðast til þín í fóstur) 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Ættingi  

 Vinatengsl  

 Engin skyldleiki né önnur tengsl  

 Annað:  

 

 

Undirbúningur frá starfsmönnum barnaverndarnefndar og Barnaverndarstofu 
fyrir að taka barn í fóstur.  
Merktu við það sem við á miðað við barn sem var síðast í fóstri hjá þér.  

12. Fékkstu nauðsynlegar upplýsingar um barnið og bakgrunn þess frá 
starfsmönnum barnaverndarnefndar áður en það kom til þín í fóstur? 
 

 Já  

 Nei  

13. Hvernig var undirbúningurinn að hálfu barnaverndarstarfsmanna áður en 
þú fékkst barn í fóstur? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Enginn  

 Lítill  

 Hvorki né  

 Mikill  

 Mjög mikill  

14. Fórstu á námskeið? 
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 Já  

 Nei  

15. Ef já við fyrri spurningu, Hvaða námskeið? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Foster PRIDE  

 Annað:  

16. Hvernig fannst þér námskeiðið gagnast þér? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Gagnaðist ekki  

 Hlutlaus  

 Mjög gagnlegt  

17. Ef svarið var nei við spurningunni fórstu á námskeið, Hvers vegna fórstu 
ekki á námskeið? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Var ekki boðið upp á það  

 Vissi ekki af því  

 Gafst ekki tími í það  

 Annað:  

18. Telur þú hafa verið þörf á því ? 
 

 Já  

 Nei  

19. Hvað fannst þér jákvætt við undirbúninginn? 
Merktu við allt sem við á  

 Námskeiðið  

 Heimsóknir  

 Viðtöl við barnaverndarstarfsmann  

 Annað:  
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20. Hvert er mat þitt á þeim undirbúningi sem þú fékkst frá 
barnaverndarstarfsmönnum áður en barn kom í fóstur til þín? 
 

Svar  

 

 

Stuðningur við fósturforeldra á meðan barn er í fóstri.  
Merktu við það sem við á varðandi það barn sem síðast kom til þín í fóstur.  

21. Færðu stuðning frá starfsmönnum barnaverndar? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Engann  

 Lítinn  

 Hlutlaus  

 Mikinn  

 Mjög mikinn  

22. Hvernig stuðning hefur þú fengið frá starfsmönnum barnaverndar? 
 
Merktu við allt sem við á  

 Handleiðslu  

 Neyðaraðstoð  

 Viðtöl við barnaverndarstarfsmenn  

 Heimsóknir  

 Námskeið/fræðslu  

 Annað:  

23. Á hvaða tímabili fékkstu stuðninginn? 
Merktu við allt sem við á  

 Í upphafi  

 Hann hefur verið viðvarandi síðan ég byrjaði sem fósturforeldri  

 Í tengslum við umgengni barnsins við kynforeldra  

 Í tengslum við samskipti fósturbarna og eigin barna  
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 Í tengslum við sérþarfir fósturbarnsins  

 Í tengslum við þegar barn fór aftur heim til kynforeldra  

 Annað:  

24. Breyttist stuðningurinn þegar reynsla var komin á dvöl fósturbarnsins hjá 
þér? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Hann minnkaði  

 Hann jókst  

 Breyttist ekki  

 Annað:  

25. Færðu stuðning frá öðrum en starfsmönnum barnaverndar? 
Merktu við allt sem við á  

 Fjölskyldu  

 Vinum  

 Félagi fósturforeldra  

 Öðru fagfólki  

 Annað:  

26. Hvert er mat þitt á stuðningnum sem þú hefur fengið frá 
barnaverndarstarfsmönnum? 
 

Svar  

 

Samstarf við barnaverndarstarfsmenn  

 

27. Hversu oft færðu heimsókn frá barnaverndarstarfsmanni á ári? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Aldrei  

 1x  

 2x  
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 3x  

 4x  

 5x  

 6x eða oftar  

28. Hversu oft myndir þú vilja fá heimsókn frá barnaverndarstarfsmanni á ári? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Aldrei  

 1x  

 2x  

 3x  

 4x  

 5x  

 6x eða oftar  

29. Nærðu í barnaverndarstarfsmanninn þegar þú þarft á að halda? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum  

 Alltaf  

 Oftast  

 Stundum  

 Sjaldan  

 Aldrei  

30. Hefur þú íhugað að hætta sem fósturforeldri? 
 

 Já  

 Nei  

31. Ef já við fyrri spurningu, Hvers vegna hefur þú íhugað að hætta sem 
fósturforeldri? 
Merktu við allt sem við á  

 Skortur af stuðningi frá starfsmönnum barnaverndar  

 Skortur af stuðningi frá fjölskyldu  

 Starfið er krefjandi vegna erfiðleika sem barn á við að stríða  
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 Persónulegar ástæður  

 Ósamkomulag um greiðslur  

 Annað:  

32. Hefur fóstur rofnað hjá þér? 
 

 Já  

 Nei  

33. Ef já við fyrri spurningu, Hver er ástæða þess að fóstur rofnaði? 
Merktu við allt sem við á  

 Ég sagði upp  

 Vegna erfiðleika barnsins  

 Skortur á stuðningi frá barnaverndarstarfsmönnum  

 Erfiðleikar í kringum umgengni barns við kynforeldra  

 Ósamkomulag um greiðslur  

 Annað:  

34. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram? 
 

Svar  

 


