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Útdráttur 

Að frumkvæði Rannsóknarstofnunar í barna- og fjölskylduvernd (RBF) var hafist 

handa við undirbúning að rannsókn sem hafði að markmiði að kanna aðlögun, 

þátttöku og virkni fósturbarna á vegum barnaverndaryfirvalda við komu í nýjan 

skóla. Rannsókn þessi er hluti stærri rannsóknar og byggir á megindlegri aðferð og 

var skólastjórnendum send netútgáfa af spurningalista í október 2012. Leitað var 

eftir reynslu og mati skólastjórnenda á því þegar fósturbörn á vegum 

barnaverndaryfirvalda koma í nýjan skóla og hvort skólastjórnendur álíti að 

upplýsingagjöf barnaverndarnefnda um fósturbarnið við upphaf skólagöngu sé 

nægjanleg að þeirra mati. Einnig var leitað upplýsinga um gæði samstarfs við 

fósturforeldra sem og barnaverndarnefndir að mati skólastjórnenda og spurt um 

námslega færni, félagslega virkni og líðan fósturbarna. Þegar fjallað er um 

fósturbörn er vísað til 65. gr. barnverndarlaga nr. 80/2002. 

Niðurstöður sýna að 70% skólastjórnenda meta það svo að fósturbörn á 

vegum barnaverndaryfirvalda eigi í námserfiðleikum og tveir þriðju hluti þeirra 

meta það svo að fósturbörn eigi líka við geðræna erfiðleika að stríða. Ríflega 

helmingur skólastjórnenda telur að upplýsingar séu ekki nægjanlegar um 

fósturbarn við upphaf skólagöngu þess í nýjum skóla. Um 10% skólastjórnenda 

vissu ekki hvort nægjanlegar upplýsingar hefðu borist skólanum við upphaf 

skólagöngu fósturbarns og 60% þeirra telja að fósturbörn taki minni þátt en 

jafnaldrar í íþróttastarfi. Marktækur munur var á mati skólastjórnenda á gæðum 

samstarfs skóla og barnaverndarnefnda annars vegar og gæðum samstarfs skóla 

við fósturforeldra hins vegar. Mun betra samstarf var við fósturforeldra að mati 

skólastjórnenda. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa nokkuð skýrar vísbendingar um að 

bæta þurfi enn frekar framkvæmd, verklag og upplýsingamiðlun milli grunnskóla og 

barnaverndar þegar kemur að fósturráðstöfunum.  

 

 

Lykilorð: Fósturbörn, barnavernd, menntun, skóli, þátttaka 
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Abstract 

At the initiative of the Research Foundation in Center for Children and Family 

Research (RBF) research study was initiated with the aim of investigating 

integration, participation and interaction of foster children within child protection 

atarrival to a new school. This research forms part of larger quantitative study 

where school administrators were sent an internet questionnaire in October 2012. 

The aim was to gauge the experience and perception of the administrators of 

foster children at the hands of child protection services join a new school and 

whether the administrators thought they were given sufficient information on the 

child from child protection services at the beginning of the school year. The 

administrator’s opinion on the quality of the collaboration with foster parents was 

also sought as well as child protection authorities and they were asked to 

comment on learning aptitude, social interaction and the well being of the foster 

children. When referring to children in foster care reference is made to the 65th 

article of childprotection law number 80/2002. The findings show that 70% of the 

administrators think foster children comingin via child protection services have 

learning difficulties and that 67% of administrators say foster children show signs 

of emotional disturbances. Over half think the information on the foster child on 

their arrival to a newschool is insufficient, with 10% not knowing whether 

sufficient information had been received and 60% of administrators think foster 

children take a less active part than their peers in sport activities. There was a 

significant difference between the quality of the collaboration between schools 

and child protection services on one hand, and between the school andthe foster 

parents on the other according to the administrators.The findings of this research 

give a strong indication that the execution, working methods and information 

share between schools and child protection services still requires improvement 

with regards to foster care measures. 

Keywords: Foster children, child protection, education, school, participation. 



  

v 

Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni í MA-námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er 30 ECTS-einingar og var unnið 

haustið 2012. Leiðbeinandi var Halldór S. Guðmundsson, lektor við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Þakka ég Halldóri fyrir sérlega faglega 

leiðsögn og gott samstarf við gerð þessarar rannsóknar. Ég vil jafnframt þakka 

Rannsóknarstofnun í barna og fjölskylduvernd (RBF) fyrir veitta aðstoð við öflun 

gagna, úrvinnslu og aðstoð við gerð spurningalistans. Einnig vil ég þakka kærri 

vinkonu minni og tengdamóður, Ingveldi Björgu Stefánsdóttur, fyrir allan yfirlestur 

í náminu og sýndan áhuga. Sérstakar þakkir vil ég færa eiginmanni, Stefáni Árna 

Einarssyni, fyrir allan stuðning, hvatningu og aðstoð við gerð þessa verkefnis. Síðast 

en ekki síst vil ég þakka þátttakendum þessarar rannsóknar fyrir að svara 

spurningalistanum og gera þessa rannsókn mögulega. 
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1 Inngangur 

Á ári hverju eru hér á landi að jafnaði á fjórða hundruð börn í fóstri eða í vistun 

utan heimilis á vegum barnaverndarnefnda. Þegar fjallað er um fósturbarn er vísað 

í 65. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002, þar segir: „fóstur barns er þegar 

barnaverndarnefnd felur sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í að minnsta kosti 

þrjá mánuði“. Fósturráðstöfun barnaverndarnefnda er oftast neyðarúrræði og 

ástæður þess geta verið margvíslegar. Markmið fósturráðstöfunar er að koma 

barni úr erfiðum aðstæðum í öryggi og bæta á þann hátt aðstæður þess og stöðu. 

Lítið sem ekkert er til af rannsóknum um menntun þeirra barna sem verið hafa í 

fóstri hér á landi. Erlendar rannsóknir sýna að fósturbörn verða oftar fyrir einelti, 

glíma við námserfiðleika, eiga við hegðunarvanda að stríða og hafa lélegra 

sjálfsmat þegar tekið er mið af jafnöldrum þeirra sem ekki hafa verið vistuð utan 

heimilis (Barnaverndarstofa, 2006; Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Vinnerljung og 

Sallnäs, 2008; Vinnerljung, Öman og Gunnarsson, 2005). 

1.1 Aðdragandi og tilgangur rannsóknar 

Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd (RBF) átti frumkvæði að 

rannsókninni en tilurð hennar er sú að stofnunin ráðgerði að gera rannsókn 

haustið 2012 á stöðu fósturbarna hér á landi. Áformað var að leita eftir 

upplýsingum um aðlögun fósturbarna í grunnskólum og leita eftir upplýsingum um 

hvernig skólarnir væru í stakk búnir til að mæta þörfum fósturbarna. Jafnframt að 

spurt yrði um samstarf þeirra við barnaverndarnefndir, fósturforeldra og aðra sem 

að málefnum fósturbarna koma. Þess má geta að Barnavinafélagið Sumargjöf hefur 

veitt RBF styrk við gerð rannsókanar á stöðu fósturbarna hér á landi. 

Vorið 2012 stóð MA-nemendum, til starfsréttinda í félagsráðgjöf, til boða að 

taka þátt í undirbúningi og framkvæmd þessarar rannsóknar sem meistaraverkefni 

og að sá þáttur yrði hluti af stærri rannsókn RBF. Ástæða áhuga míns á málefnum 

fósturbarna er sú að ég, ásamt Margréti Þórarinsdóttur (2009), gerðum eigindlega 

könnun til BA-prófs í félagsráðgjöf varðandi áhrif trúnaðarskyldu 

barnaverndarstarfsmanna á samstarf barnaverndar og skóla í barnaverndarmálum. 

Niðurstöður hennar sýndu að trúnaðarskyldan getur torveldað samstarf skóla og 
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barnaverndaryfirvalda og að finna þarf skýrari flöt á því hvernig 

barnaverndaryfirvöld og skólar geta unnið frekar saman svo það skili sér í frekari 

verndun barna. Fræðimenn hafa einnig bent á að verulega skorti á að 

félagsráðgjafar og fósturforeldrar, sem starfa hjá hinu opinbera, veiti upplýsingar 

um fyrri skólagöngu fósturbarns og þörf þess fyrir stuðning í nýjum skóla 

(Altshuler, 2003; Vacca, 2008). Eftir að hafa kynnt mér rannsóknaráform RBF og 

viðfangsefnið með hliðsjón af viðfangsefni BA-ritgerðar minnar og Margrétar 

Þórarinsdóttur (2009) vaknaði áhugi minn á að taka þátt í rannsókninni. Eftir 

samráð við Halldór S. Guðmundsson, lektor í félagsráðgjöf, sem jafnframt er 

leiðbeinandi þessarar rannsóknar, hófst undirbúningur verkefnisins.  

Til að nálgast viðfangsefnið og afmarka það var ákveðið að kanna reynslu og 

mat skólastjórnenda á þátttöku, aðlögun og virkni fósturbarna við komu í nýjan 

skóla eftir afskipti barnaverndarnefnda. Ástæða þess er sú að skólar eru lykilaðilar í 

menntun barna og skólastjórar búa gjarnan yfir reynslu sem varpað gæti ljósi á 

tiltekna þætti þessarar rannsóknar. Í rannsókninni er leitað svara við þremur 

rannsóknarspurningum:  

 Er upplýsingagjöf barnaverndarnefnda um fósturbörn, við upphaf 

skólagöngu, nægjanleg að mati skólastjórnenda?  

 Hvernig er fylgst með framvindu í námi fósturbarna? 

 Hver er reynsla og mat skólastjórnenda á líðan og virkni fósturbarna í nýjum 

skóla? 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna verklag barnaverndarnefnda og skóla 

þegar fósturbörn koma í nýjan skóla eftir afskipti barnaverndarnefnda. Einnig er 

tilgangurinn að kanna hvernig líðan og virkni fósturbarna er að mati 

skólastjórnenda í nýja skólanum í samanburði við jafnaldra. Með þessu væri hægt 

að kortleggja ákveðna þætti í aðlögun fósturbarna þegar þau fara í nýjan skóla eftir 

afskipti barnaverndarnefnda. Niðurstöðurnar gætu einnig varpað ljósi á starfshætti 

sem ástæða væri til að skoða frekar eða breyta. Í þessu samhengi er mikilvægt að 

skoða hegðun og líðan fósturbarna í nýja skólanum með tilliti til þess að gætt sé 

hagsmuna fósturbarna og að þau fái þann stuðning sem þau þurfa á að halda strax 

í upphafi náms. 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í fyrsta kafla fræðilegrar umfjöllunar er stutt ágrip um ástæður þess að börn fóru í 

fóstur hér áður fyrr. Stiklað verður á stóru um þróun barnaverndarlaga. Síðar 

verður umfjöllun um störf félagsráðgjafa í barnavernd og varpað verður ljósi á þær 

kenningar sem stuðla að heildarsýn félagsráðgjafa í meðferðarvinnu með börnum. 

Kynntar verða helstu kenningar um þroska og gæði tengsla í uppeldisskilyrðum 

barna. Í öðrum hluta fræðilegrar umfjöllunar verður gerð grein fyrir þeim 

sáttmálum, lögum og reglugerðum sem fósturráðstöfun barnaverndaryfirvalda 

byggir á sem og hlutverk og skyldur hins opinbera á málefnum fósturbarna. Einnig 

verður gerð grein fyrir tölfræðilegum upplýsingum um heildarfjölda fósturbarna í 

grunnskóla ásamt heildarfjölda þeirra barna sem fóru í fóstur á vegum 

barnaverndarnefnda á síðasta ári. Umfjöllun verður um upphaf barnaverndarmála 

sem og helstu ástæður þess að börn fara í fóstur hér á landi. Gerð verður grein fyrir 

hlutverki grunnskóla og helstu úrræðum innan skólasamfélagsins. Stutt umfjöllun 

verður um hnökra á samstarfi barnaverndarnefnda og skóla. Komið verður inn á 

reglugerð nr. 547/2012 um skólagöngu fósturbarna sem eru í tímabundnu fóstri á 

vegum barnaverndarnefnda og að lokum verður gerð grein fyrir íslenskum og 

erlendum rannsóknum er varða viðfangsefnið þar sem áhersla er á rannsóknir um 

fósturbörn og skólagöngu. Í þriðja kafla er umfjöllun um rannsóknarspurningar, 

framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og siðferðisleg álitamál auk þess sem 

þátttakendum verða gerð skil. Fjórða kafla er ætlað að varpa ljósi á niðurstöður 

rannsóknarinnar og í fimmta og síðasta kaflanum eru helstu niðurstöður dregnar 

saman. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið í stórum dráttum yfir sögulega þróun 

fósturráðstafanna sem og barnaverndarlaga nr. 80/2002. Þar á eftir er umfjöllun 

um starf félagsráðgjafa ásamt kenningarlegri umfjöllun. Gerð verður grein fyrir 

sáttmálum, lögum og reglugerðum sem fósturráðstöfun byggir á, sem og 

hlutverkum og skyldum grunnskóla. Fræðilegri umfjöllun lýkur svo með úttekt á 

stöðu þekkingar á sviðinu þar sem gerð verður grein fyrir íslenskum og erlendum 

rannsóknum. 

2.1 Sögulegt ágrip 

Í hugleiðingum Gunnars Karlssonar (2005) fjallar hann um fyrirbærið fóstur og 

hvaða tilgangi það hafi þjónað á miðöldum. Gunnar nefnir að tvær gerðir af fóstri 

hafi verið til á þessum tíma. Önnur gerðin var sú að börn áttu heimili hjá foreldrum 

sínum en höfðu engu að síður fóstru sem hafi sinnti barngæsluhlutverki. Oft hafi 

myndast tilfinningatengsl á milli fóstru og fósturbarns. Hin gerð fósturs var þegar 

börn voru tekin af heimili foreldra sinna og fóstruð af húsráðendum á öðrum 

heimilum. Tilgangi þess skiptir hann í sex flokka sem eru; fóstur í gustukaskyni, 

fóstur ættingja, fóstur í huggunarskyni við foreldri eftir fráfall maka, fóstur til að 

tryggja sættir, fóstur gegn liðveislu og fóstur til námsdvalar. Í hugleiðingum sínum 

rekur hann svo ástæður fósturráðstöfunarinnar þar sem leiða má að því líkum að 

ákvörðunin um að setja barn í fóstur hafi oft og tíðum verið eftir hentugleika þess 

sem tók ákvörðun um það, oftast foreldrar barns. Hugleiðingar Gunnars varðandi 

ástæður þess að börn fóru í fóstur eru að mörgu leyti ekki langt frá þeim ástæðum 

sem í dag teljast vera þörf á að börn fari í fóstur. Vandi foreldra er oft þess eðlis að 

þörf er á fósturúrræði eða að ættingjar taki börn í fóstur þegar þörf er á. Hins vegar 

er það þannig í dag að um fósturráðstöfun barna gilda lög og reglugerðir. 

Mikilvægasti lagabálkur á sviði barnaréttar er í barnalögum nr. 76/2003 er fjallar 

um rétt barns gagnvart foreldrum og öðrum. Aðrar mikilvægar lagareglur eru 

barnaverndarlög nr. 80/2002 og lög um ættleiðingar nr. 130/1999. Um barnavernd 

er fjallað sérstaklega í barnaverndarlögum nr. 80/2002 (Sigríður Logadóttir, 2003). 
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Jónína Einarsdóttir (2012) fjallar um í grein sinni „Sendur í sveit“ um þann 

sið hér á landi að senda börn í sveit. Að senda börn til sveitardvalar yfir 

sumartímann þótti nauðsynleg forsenda góðra uppeldisskilyrða. Einkum var hún 

talin mikilvæg fyrir afbrotabörn og börn sem bjuggu meðal annars við mikla fátækt, 

lauslæti, óreglu á heimili eða veikindi. Upp úr aldamótunum 1900 voru ýmis 

góðgerðafélög og félagasamtök stofnuð sem létu sig málefni þessara barna varða 

og taldi þau þurfa sérstaka vernd og umönnun, oftast vegna ástandsins heima fyrir. 

Góðgerðafélög og félagasamtök söfnuðu fé til reksturs dagheimilis fyrir ung börn 

fátækra mæðra. Einnig var sumardvalastaður fyrir börn byggður á Silungapolli þar 

sem vannærðustu börnin dvöldu, svo dæmi séu tekin. Ýmis góðgerðafélög voru 

stofnuð á þessum tíma og sum hver starfa enn og má þar nefna Hringinn sem 

stofnaður var 1904, Barnavinafélagið Sumargjöf sem stofnað var 1924 og Sólheima 

í Grímsnesi sem tók til starfa 1930. Á þessum tíma fóru af stað háværar raddir 

innan góðgerðafélaga og félagasamtaka um mikilvægi þess að ríkisvaldið kæmi að 

skipulagðri barnaverndarstarfsemi, sem leiddi til þess að fyrstu lög um barnvernd, 

nr. 43/1932, tóku gildi. Samkvæmt þeim lögum var Barnaverndarráð Íslands 

stofnað og því ætluð eftirlitsskylda með vistun barna utan heimilis og þannig var 

málum háttað þar til Barnaverndarstofa var stofnuð árið 1995 og tók við 

hlutverkinu (Jónína Einarsdóttir, 2012).  

Lögin voru endurskoðuð árið 1942 og var ríkisvaldinu gert heimilt að vista 

börn utan heimilis vegna hegðunarvanda. Ástæða þess var sú að umræða 

skapaðist í þjóðfélaginu í kjölfar hersetu Breta hér á landi. Talið var að börn og 

ungmenni þyrftu sérstaka vernd er varðaði siðferði, einkum og sér í lagi ungar 

stúlkur, og að finna þyrfti úrræði fyrir vandræðaunglinga. Með lögunum 1942 varð 

einnig verkaskipting á milli sveitarfélaganna og ríkisvaldsins. Ríkisvaldinu var ætlað 

að sjá um ráðstöfun barna utan heimilis vegna hegðunarvanda barns. 

Sveitarfélögunum var hins vegar ætlað að sjá um ráðstöfun barna utan heimilis ef 

barn var þolandi, til dæmis vegna vanrækslu eða ofbeldis á eigin heimili. Lögin voru 

síðan endurskoðuð árið 1966 þar sem komu fram tilmæli um að 

barnaverndarnefndir gætu ráðið sérhæft starfslið ef á þyrfti að halda til að hægt 

væri að veita viðunandi þjónustu. Árið 1992 voru lögin endurskoðuð enn á ný og 

við það færðust málefni barnaverndar alfarið yfir á Félagsmálaráðuneytið. 
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Núgildandi barnaverndarlög nr. 80/2002 sem tóku gildi 1. júní 2002 eru enn í gildi 

með áorðnum breytingum (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Bragi Guðbrandsson, 

2008) . 

Hér á landi urðu ákveðin þáttaskil í barnaverndarstarfi þegar Ísland gerðist 

aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna. Þegar Ísland undirritaði samninginn var 

landið skuldbundið til að taka mið af honum með setningu laga og mótun stefnu er 

varðar verndun og umönnun barna og unglinga. Í sáttmálanum er tekið fram hver 

réttur barna skuli vera og það er síðan hlutverk ríkisvaldsins hverju sinni að sjá til 

þess að honum sé framfylgt (Gunnar E. Finnbogason, 1990).  

2.2 Barnasáttmálinn 

Barnasáttmálinn kveður á um rétt barna til að vera fullgildir þátttakendur í 

samfélaginu. Í sáttmálanum er kveðið á um að stjórnvöld skuli taka mið af 

sáttmálanum í allri stefnumótun, tryggt sé að öll löggjöf og reglugerðir auðveldi 

börnum virka þátttöku í samfélaginu, að  börn hafi rétt til að tjá skoðanir sínar og 

rétt til að hafa álit á þeim málefnum sem hafa áhrif á líf þeirra. Skýrt er kveðið á 

um rétt barna til menntunar og að stjórnvöldum beri að leitast við að draga úr 

brottfalli barna úr námi. Í 9. gr. Barnasáttmálans er kveðið á um að börn skuli ekki 

skilin frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra nema brýna nauðsyn beri til, svo sem 

vegna þess að barn sæti vanrækslu eða misnotkunar af hendi foreldra. Það þurfa 

að vera lögbær rök fyrir að slíkri ákvörðun sé beitt. Í 3. gr. Barnasáttmálans er 

kveðið á um að stjórnvöldum beri að haga því þannig að þegar félagsmálastofnanir, 

löggjafastofnanir og dómstólar á vegum hins opinbera geri ráðstafanir er varða 

börn sé ávallt haft að leiðarljósi það sem er barni fyrir bestu og skal það vera í 

forgangi í allri barnaverndarvinnu (Umboðsmaður barna, 2012).  

2.3 Starf félagsráðgjafa í barnavernd 

Í allri barnaverndarvinnu þurfa félagsráðgjafar fyrst og fremst að horfa á þarfir 

barns og hvað er því fyrir bestu. Starfsmenn barnaverndarnefnda þurfa að þekkja 

ólík meðferðarform og samskiptamynstur í fjölskyldum og hafa 

undirstöðuþekkingu í lögum og reglugerðum er varða barnavernd 

(Barnaverndarstofa, 2006). Allt frá upphafi hefur starf félagsráðgjafa verið byggt á 

heildarsýn. Færa má rök fyrir því að nútímasamfélag sé flókið og í starfi sínu þurfa 
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félagsráðgjafar bæði að horfa á einstaklinginn og umhverfið þegar þeir reyna að 

bæta lífsskilyrði einstaklinga, hópa og samfélags og mæta einstaklingnum þar sem 

hann er staddur hverju sinni (Farley, Smith og Boyle, 2006). Þegar félagsráðgjafi 

metur aðstæður barns þarf hann að meta almenna líðan og hvort barnið sé að vaxa 

og þroskast í eðlilegu samhengi miðað við aldur þess. Einnig þarf hann að horfa í 

lífsskeiðatengdar þarfir barns og tengslamyndun í umhverfinu, heilsu, menntun og 

sjálfsmynd ásamt félagslegum aðstæðum (Holland, 2004).  

2.3.1 Vald og valdefling 

Einn áhrifaríkasti hugmyndasmiður 20. aldarinnar var Michel Foucault sem setti 

fram hugmyndir um samspil valds og þekkingar. Foucault vildi meina að 

uppbygging helstu valdakerfa samfélagsins eins og réttarkerfið, heilbrigðiskerfið og 

félagskerfið væri þannig að fagstéttir þessara kerfa hefðu umboð yfirvalda til að 

beita valdi. Foucualt gagnrýndi þær fagstéttir sem höfðu þetta vald. Meðal þeirra 

fagstétta sem hann  gagnrýndi voru lögfræðingar, geðlæknar og félagsráðgjafar 

fyrir að beita þessu valdi. Samfara því sem hugmyndafræði valdsins þróaðist tóku 

félagsráðgjafar upp nýja starfshætti í vinnu sinni með skjólstæðingum. 

Félagsráðgjafar fóru að nota þekkingu sína til að efla skjólstæðinginn til að öðlast 

styrk með því að færa honum aukin völd (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Markmið 

valdeflingar er að draga úr vanmætti sem hefur komið til vegna neikvæðra áhrifa. 

Með því að valdefla skjólstæðinga er verið að hjálpa þeim að komast út úr 

aðstæðum sínum (Payne, 2005).  

2.3.2 Þátttaka barna  

Sá ávinningur sem felst í því að gefa börnunum kost á þátttöku er að þau geta best 

lýst því hvernig þau skynja aðstæður sínar og frásögn þeirra er dýrmæt þegar skilja 

þarf aðstæður þeirra (Guðrún Jónsdóttir, 2011). Sýnt hefur verið fram á að börn 

búa yfir mikilli getu og eru vel fær um að láta í ljós skoðanir sínar á málefnum sem 

þau varða og að þátttaka þeirra geti komið gagni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007 og 

2008). 
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Guðrún Jónsdóttir (2011) leggur áherslu á að hlusta þurfi á börn frá upphafi 

barnaverndarmáls og að rætt sé við þau strax við könnun máls. Starfsmenn þurfi 

að læra að tala við börn og hlusta á þau. Einnig leggur hún til að börnum sé kennt 

að tala við fullorðna. Með því aukist líkur á að tekið sé mið af sjónarmiðum þeirra 

við meðferð máls og þar með verður líklegra að farsæl niðurstaða náist fyrir 

börnin. 

Jóhanna Einarsdóttir (2007) fjallar í bók sinni, „Lítil börn með skólastöskur,- 

tengsl leikskóla og grunnskóla“ um þátttökustiga Roger Hart (1992) sem hugsaður 

er sem tæki til að greina þátttöku barna á eigin málefnum og felur í sér átta þrep 

sem miða að eða lýsa þátttöku barna:  

 

1. Skýring (e. Manipulation). Felur í sér að þátttaka barna sé á forsendum 

hinna fullorðnu sem stjórna og taka ákvarðanir.  

2. Skreyting (e. Decoration). Á þessu stigi taka börnin þátt til málamynda eða 

til skrauts, börnin leggja ekkert til málanna og fá enga skýringu á málefninu. 

3. Táknræn þátttaka (e. Tokenism). Á þessu þrepi fá börnin enn litlu ráðið og 

þátttaka þeirra er fremur táknræn. 

4. Úthlutuð en upplýst þátttaka (e. Assigned but informed participation). Þetta 

stig krefst þess að börnin skilji tilgang verkefnis og samþykki að taka þátt 

eftir að þau hafi fengið skýringu á því hvað sé um að ræða og að þau hafi 

hlutverk sem hefur einhverja merkingu. 

5. Ráðgefandi og upplýst þrep (e. Consulted and informed). Verkefninu er 

stjórnað af hinum fullorðnu en börnin skilja ferilinn og skoðanir þeirra eru 

teknar alvarlega  

6. Frumkvæði fullorðinna en sameiginleg ákvarðanataka (e. Adult initiate 

projects, sharing decisions with children). Hinir fullorðnu eiga frumkvæði en 

börnin taka þátt í ákvörðunarferlinu. 

7. Frumkvæði og stjórnun barna (e. Child initiated and directed projects). 

Börnin hafa frumkvæði og taka ákvörðun og stjórna verkinu. 
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8. Frumkvæði barna og sameiginleg ákvarðanartaka (e. Child initated, shared 

decisions). Þá er frumkvæðið og hugmyndin barnanna en vinnan er á 

jafningjagrundvelli með fullorðnum. 

 

Það eru ákveðin siðferðisleg vandamál  sem felast í aukinni þátttöku barna 

og að þau fái að tjá skoðanir sínar. Ekki er hægt að afhenda börnum og foreldrum 

vald yfir eigin málefnum sem eru til meðferðar hjá barnaverndaryfirvöldum þar 

sem þau verða að hafa vald til að vernda börnin. Það má heldur ekki verða til þess 

að rödd þeirra fái ekki hljómgrunn í barnaverndarmálum (Seim og Slattebø, 2010). 

Holland (2004) bendir á að jafnt vald milli þátttakanda í meðferðarvinnu sé hvorki 

æskilegt né mögulegt, félagsráðgjafinn hafi lagalega skyldu til að stjórna ferlinu. Í 

staðinn er lögð áhersla á opinská vinnubrögð og réttindi málsaðila. Börn hafa 

réttindi, foreldrar hafa réttindi og skyldur og félagsráðgjafar hafa skyldur og vald.  

2.4 Kenningarleg umfjöllun 

Með því að skilja og mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur hverju sinni, 

hjálpar það félagsráðgjafanum að nota kenningar í starfinu, kenningar um hvernig 

fólk þroskast og þróast félagslega, líffræðilega, sálfélagslega og tilfinningalega. 

Félagsráðgjafar nýta sér kenningar sem hjálpartæki í meðferðarvinnu og til 

greiningar í málefnum barna (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Laura E. Berk (2007) fjallar í bók sinni „Development through the lifespan“ 

um að kenning sé fullyrðing sem felur í sér samþættingu á skipulagi eða reglu og sé 

lýsandi. Til dæmis getur góð kenning lýst því hvernig barn hegðar sér við tilteknar 

aðstæður og útskýrir eða spáir fyrir um af hverju barn hegðar sér á tiltekinn hátt. Ef 

kenningin er rétt hefur hún forspárgildi og getur sagt fyrir um atburði. 

Ýmsir fræðimenn hafa bent á að þeir áhrifaþættir sem hafi neikvæð áhrif á 

menntun barna séu eins hjá öllum börnum og að neikvæðir þættir séu menntun 

foreldra, hegðunarvandi barns, heimilisaðstæður barns og neikvæðar 

uppeldisaðstæður. Það sem skilur á milli þeirra barna sem vegnar vel í skóla og 

þeirra barna sem vegnar síður vel, er hvernig foreldrar gegna hlutverki sínu (Nanna 

Kristín, 2010; Wise, Pollock, Mitchell, Argusm og Farquhar, 2010). Vinnerljung 

(1998) fjallar um að þeir áhrifaþættir sem dragi úr námsgetu fósturbarna, séu 
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samspil áfalla hjá börnunum, áhrif frá umhverfinu sem mótaði börnin og fyrri 

reynsla þeirra.  

Út frá þessum sjónarhornum eru kerfiskenningar, lífsskeiðakenningar og 

tengslakenningar gagnlegar í meðferðarvinnu félagsráðgjafa með börnum þar sem 

félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn. Kerfiskenningin bendir á mikilvægi þess að 

huga vel að öllum kerfum í kringum barnið. Lífsskeiðakenningin bendir á mikilvægi 

góðra þroskaskilyrða hjá barni og tengslakenningin á mikilvægi tengslamyndunar í 

æsku og á áhrif áfalla á þroska barns vegna aðskilnaðar. 

2.4.1 Lífsskeiðakenningar  

Kenning Eriksons byggir á því að sálrænt aðlögunarferli barna megi rekja til 

bernskunnar og samskipta barns við foreldra og að fyrsta árið sé mjög mikilvægt 

tilfinningalegum þroska þess. Hann skiptir æviferli mannsins í átta stig, frá fæðingu 

og til efri ára. Hvert stig hefur andstæður eða kreppuástand og áskorun sem þarf 

að leysa til að halda áfram. Stigin átta eru þróun sjálfsmyndar þar sem persónuleiki 

einstaklingsins er settur í samhengi. Fyrsta æviskeiðið er frá fæðingu til eins árs 

aldurs, á því æviskeiði mynda börn traust eða vantraust. Annað æviskeiðið er frá 

eins til þriggja ára aldurs, þá mynda börn sjálfstæði eða óöryggi. Þriggja til sex ára 

börn mynda frumkvæði eða skömm. Á miðbernskunni á aldrinum sex til ellefu ára 

læra börn iðni eða óvirkni. Á þessu stigi þróa börn hæfileikann til framkvæmda. Í 

skólanum læra þau að þekkja getu sína og að nýta sinn innri styrk og örvunin sem 

felst í því að læra og að hafa skilning á siðferðislegri skuldbindingu (Berk, 2007).  

Sjálfsmat barna byrjar að myndast á forskólaaldri og verður til út af mati þeirra á 

eigin umhverfi og færni. Upplifun og jákvæð styrking í umhverfinu hefur jákvæð 

áhrif á sjálfsmat barna. Neikvæð styrking frá umhverfi barna hefur mikil áhrif á 

tilfinningalíf og tilfinningalega hegðun. Hættan á þessu stigi er að barn verði 

vanmáttugt og óvirkt og hafi lítið sjálfstraust á eigin getu. Verði misbrestur á 

uppeldisaðstæðum eða ef reynsla barna frá umhverfi þess er neikvæð, getur það 

haft áhrif á hæfni þeirra til náms (Berk, 2007). 

Þroskaskeið unglinga er sálfélagsleg togstreita unglingsáranna að mati 

Eriksons sem hann kallaði einkenni sjálfsins (e. identity) sem er stærsta afrek 

unglingsáranna og felst í því að búa sér til ákveðin einkenni til að skilgreina hver 
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maður er, hvaða gildismat unglingurinn hefur og hvaða stefnu hann tekur til að 

fylgja eftir í lífinu. Siðferðisleg vitund styrkist á unglingsárunum en sjálfsmat og 

sjálftraust verður mjög brothætt og lítið þarf til að hafa  áhrif á sjálfsmat unglinga. 

Unglingar sem eru vel tengdir foreldrum og jafnöldrum eru líklegri til að þróa með 

sér sterka sjálfsmynd. Unglingur sem hefur lélega aðlögunarfærni, lágt sjálfsmat og 

á í erfiðleikum í samskiptum við jafnaldra og foreldra getur þróað með sér kvíða, 

þunglyndi og andfélagslega hegðun (Berk, 2007).  

Fósturbörn eru á mismunandi aldursskeiðum þegar fósturráðstöfun á sér 

stað og í öllum helstu þroskakenningum er lögð áhersla á mikilvægi góðra ytri 

skilyrða á þroska einstaklingsins og til að þróa með sér sterka sjálfsmynd (Berk, 

2007).  

2.4.2 Tengslakenningar 

Geðtengslakenning hátternisfræðinnar er líklega viðurkenndasta kenningin um 

geðtengsl í dag. Þegar fjallað er um geðtengsl er átt við stöðug einstaklingsbundin 

einkenni, sem eru mismunandi milli manna, er varða styrk, virkni, athygli og 

tilfinningalega stjórn (Berk, 2007). Kenning Johns Bowlby er til umfjöllunar í Berk 

(2007), þar segir að hann hafi komið fyrstur fram með kenninguna um þróun 

geðtengsla. Bowlby vildi meina að tengsl barns við foreldra tryggi að barnið fái 

fæðu en sé ekki grundvöllur geðtengsla heldur byggist þau á sterkum líffræðilegum 

rótum og best sé að skilja þau í þróunarlegu samhengi. Að börn rétt eins og 

afkvæmi annarra dýra fæðist með ýmsa innbyggða hegðun sem stuðli að nærveru 

og vernd foreldranna. Bowlby hélt því fram að geðtengsl þróist á fjórum 

æviskeiðum í gegnum samband barns og foreldris frá fæðingu til tveggja ára aldurs 

og á þessum fyrstu tveimur árum barnsins byggi myndun allra náinna sambanda í 

framtíðinni. Þeir þættir, sem hefðu jákvæð áhrif á þróun góðra geðtengsla og 

tengslamyndunar síðar á ævinni, væru gæði umönnunar sem svarar þörfum 

barnsins og styrkjandi uppeldisaðstæður. Slæmar fjölskylduaðstæður, þar sem 

barn upplifir skilnað eða atvinnumissi foreldra eða aðra streituvaldandi þætti, 

hefðu neikvæð áhrif á þróun geðtengsla hjá börnum (Berk, 2007). 
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2.4.3 Kerfis- og vistfræðikenningar 

Kerfiskenningin greinir frá því að einstaklingar séu stanslaust í tengslum við 

mismunandi kerfi í umhverfinu og tekur á þeim áhrifum sem samtök, stefnur, 

samfélög og hópar hafa á einstaklingana. Von Bertalanffy (1968), sem var 

frumkvöðull kerfiskenninga, sagði að allir í fjölskyldunni væru tengdir og að 

breyting hjá einum orsaki breytingar hjá hinum í fjölskyldunni. Hann fjallaði um að 

fjölskyldan sé opið kerfi með hópi einstaklinga sem eru í samskiptum hver við 

annan og hafi áhrif hver á annan. Áföll valda breytingum í lífi fjölskyldunnar sem 

hún verður að aðlagast. Sem dæmi um það er að þegar barn flyst af heimilinu þá 

orsakar það breytingar hjá öllum og þarf fjölskyldan að aðlagast þeirri breytingu 

ekki síður en barnið (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Vistfræðilíkan Bronfenbrenners hefur oft verið notað þegar varpa á ljósi á 

tengsl milli kerfa. Þegar barn flyst frá einu kerfi yfir í annað breytist 

einstaklingurinn; sjálfsmynd, staða og tengsl. Vistfræðilíkan Bronfenbrenners gerir 

ráð fyrir að einstaklingurinn þroskist í röð vistkerfa og að barnið sé miðpunktur í 

heildarkerfinu, umvafið mörgum kerfum. Sem dæmi um það er að hegðun barns 

hefur áhrif á líðan og hegðun foreldris og öfugt. Bronfenbrenner nefndi þessi kerfi 

Microkerfið, Mesókerfið, Exokerfið og Macrokerfið. Microkerfið, sem er innsta 

kerfið, er einstaklingurinn sjálfur, skapgerð og nánasta fjölskylda. Mesosviðið felur í 

sér samspil milli microsviðanna dæmi um það er að árangur barns í skóla ræðst af 

skólanum, þáttöku foreldranna í skólastarfinu og viðhorf þeirra til menntunar 

Exokerfið er svo kerfið sem óbeint getur haft áhrif á barnið en stendur samt utan 

við hið daglega líf þess. Í Exokerfinu er til dæmis heilsugæslan, félagslegt net, vinir 

barns og vinnustaður foreldra. Macrokerfið eða umhverfiskerfið eru lög, siðir og 

úrræði. Bronfenbrenner lagði áherslu á að skoða þurfi samskipti barnsins við 

stofnanir og félagsleg kerfi og að einstaklingurinn þroskist í flóknum kerfum 

(Farley, Smith og Boyle, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Kerfin sem barnið 

tilheyrir þurfa að tengjast svo hagsmuna barnsins sé gætt. 

2.5 Barnaverndaryfirvöld 

Velferðarráðuneytið fer með ábyrgð í velferðar- og fjölskyldumálum, og þeim 

málaflokki tilheyrir barnavernd (Velferðarráðuneyti, 2012). Þegar fjallað er um 
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barnaverndaryfirvöld er átt við Velferðarráðuneyti (áður Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti), Barnaverndarstofu, kærunefnd barnaverndarmála og 

barnaverndarnefndir. Hlutverk barnaverndaryfirvalda er að tryggja rétt barna til 

verndar og umönnunar og að þau njóti réttinda í samræmi við aldur og þroska 

(Barnaverndarstofa, 2012). 

2.5.1 Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem heyrir undir Velferðarráðuneyti og 

fer með daglega stjórn barnaverndarmála hér á landi. Stofnunin fer með 

yfirumsjón í fósturmálum og hlutverk hennar er að samhæfa og efla 

barnaverndarstarf og annast daglega stjórn barnaverndarmála. Starf 

Barnaverndarstofu felst í margháttuðum sérhæfðum viðfangsefnum sem lúta að 

starfsemi barnaverndarnefnda, er starfa á vegum sveitarfélaga, auk þess sem hún 

hefur yfirumsjón og eftirlit með rekstri sérhæfðra meðferðarheimila fyrir börn og 

ungmenni. Meginverkefni Barnaverndarstofu greinast í tvö svið; að hafa eftirlit og 

yfirumsjón með rekstri sérhæfðra meðferðarheimila og að annast margvísleg 

viðfangsefni sem lúta að starfsemi barnaverndarnefnda. Stofnunin hefur einnig 

það hlutverk að hafa eftirlit með störfum barnaverndarnefnda og afgreiða kærur 

og kvartanir vegna starfa þeirra auk þess að sjá til að þær skili ársskýrslum til 

Barnaverndarstofu um starfsemi sína. Stofnunin veitir einnig 

barnaverndarnefndum ráðgjöf við úrlausn mála og fræðslu um barna- og 

fjölskylduvernd (Barnaverndarstofa, 2012). 

2.5.2 Fósturforeldrar 

Umsóknir um að gerast fósturforeldri á vegum barnaverndaryfirvalda fara í 

gegnum Barnaverndarstofu sem ber að hafa tiltæka fósturforeldra fyrir börn sem á 

þurfa að halda, liðsinna barnaverndarnefndum við val á hæfum fósturforeldrum og 

veita ráðgjöf á því sviði. Þegar meta á hæfni fósturforeldra skal kanna almenn atriði 

eins og væntingar og kröfur fósturforeldra og óskir þeirra um kyn og aldur barns 

sem þeir sækjast eftir að fóstra. Með umsókn um að gerast fósturforeldri skal 

leggja fram sakavottorð, heilbrigðisvottorð og hjúskaparvottorð. Barnverndarstofu 
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ber að kanna heimilishagi og aðstæður væntanlegra fósturforeldra. 

Barnaverndarnefndir og Barnaverndarstofa geta óskað eftir nánari upplýsingum 

um hagi fósturforeldra í samráði við þá, til dæmis meðmælum frá vinnuveitanda. 

Væntanlegum fósturforeldrum ber að sækja námskeið á vegum 

Barnaverndarstofu. Námskeiðið byggir á efni sem kallast „Foster pride“. Það er 

bandarískt að uppruna og hefur það markmið að meta hæfni og veita 

umsækjendum þjálfun sem væntanlegir fósturforeldrar. Fósturforeldrum ber að 

annast barnið af umhyggju og nærgætni sem best hentar hag þess og þörfum 

(Barnaverndarstofa, 2012; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Í þessu samhengi má benda á sænska rannsókn þar sem skoðuð var reynsla 

unglinga á ólíkum tegundum fósturheimila. Þrjár tegundir heimila voru skoðaðar 

og sýndu unglingar sem teknir höfðu verið í fóstur af skyldmennum sterkustu 

tengslin við fjölskylduna, en þeir sem dvöldust hjá hefðbundinni fósturfjölskyldu 

sýndu veikustu tengslin. Þriðja fjölskylduformið, sem kallað er tengsla-

fósturfjölskylda (Network foster family), er ótengd unglingnum blóðböndum en 

þekkir til hans fyrir. Hún er ekki náin fjölskyldunni og er vanalega valin af 

unglingnum og/eða af kynforeldrum. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndu sterk 

tengsl við þetta fjölskylduform. Rannsóknin varpaði ljósi á mikilvægi þess að 

unglingurinn taki þátt í því að velja fósturfjölskylduna (Hedin, Höje og Brunnberg, 

2011). Fleiri fræðimenn taka í sama streng og benda á að þáttur fósturforeldra og 

umönnunaraðila sé mikilvægur þegar kemur að menntun fósturbarna. Rannsóknir 

sýna að fósturforeldrar hafi mikil áhrif á menntun fósturbarna ef þeir hafa getu og 

vilja til að styðja við fósturbörnin í náminu og aðstoða við heimanám. Sýndu 

rannsóknirnar að ef áhugi fósturforeldra væri á námsárangri barnanna hefði það 

jákvæð áhrif til menntunar og til framtíðar (Wise, Pollock, Mitchell, Argusm og 

Farquhar, 2010). 

2.5.3 Barnaverndarnefndir 

Árið 2012 voru starfandi 28 barnaverndarnefndir á landinu. Þær er kosnar af 

sveitarstjórnum og starfa á vegum sveitarfélaga. Eitt af hlutverkum þeirra er að sjá 

til þess að aðstæður þeirra barna sem yfirvöld hafa afskipti af séu viðunandi og að 

þau fái nauðsynlega aðstoð til að tryggja hagsmuni þeirra og velferð. 
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Sveitarstjórnum er heimilt að fela barnaverndarnefndum frekari verkefni er lúta að 

aðstæðum barna og ungmenna í umdæmi sveitarfélaganna. Í öllu 

barnaverndarstarfi er mjög mikilvægt að barnið verði fyrir sem minnstri röskun og 

skal stuðla að stöðugleika þess í uppvexti. Barnaverndarnefndum er ætlað að 

leggja áherslu á að eiga góða samvinnu við aðrar barnaverndarnefndir og þær 

stofnanir sem fjalla um málefni barna. Ávallt skal leitast við að beita vægustu 

úrræðum í fyrstu og ef markmiðum verður ekki náð með þeim hætti þá skal gripið 

til íþyngjandi ráðstafana (Barnaverndarstofa, 2006 og 2012; Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Sjötti kafli barnaverndarlaga fjallar um ráðstafanir barnaverndarnefnda og 

þar kemur fram að barnaverndarnefndum eru gefnar víðtækar heimildir til aðgerða 

ef barn býr við óviðunandi aðstæður. Í 26. og 29. grein laganna er kveðið á um að 

nefndinni sé heimilt að krefjast þess fyrir dómi að foreldrar eða forsjáraðilar skuli 

sviptir forsjá ef hún telur að daglegri umönnun, uppeldi eða samskiptum foreldra 

barns sé ábótavant. Þetta á sérstaklega við sé barninu misboðið kynferðislega eða 

megi þola alvarlegt líkamlegt eða andlegt áreiti eða niðurlægingu á heimili. Þegar 

fullvíst er talið að andlegri eða líkamlegri heilsu barns eða þroska þess sé hætta 

búin og að foreldrar eða forsjáraðilar teljist vanhæfir til að gæta velferðar og 

hagsmuna barnsins, er barnaverndarnefnd heimilt að ráðstafa barni í fóstur utan 

heimilis. Barnaverndarnefndum ber að veita foreldrum og barni stuðning með það 

að markmiði að barnið geti snúið aftur heim til sín (Barnaverndarstofa, 2006; 

Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Þess ber þó að geta að þrátt fyrir að barnaverndarnefnd taki stærstu 

ákvarðanirnar í barnaverndarmálum kemur hún sjaldan að vinnslu 

barnaverndarmálsins sem slíku eða hefur bein afskipti af barninu sjálfu. Því 

hlutverki gegna starfsmenn barnaverndarnefndar (Barnaverndarstofa, 2006). 

Flestir starfsmenn barnaverndarnefnda eru félagsráðgjafar og þess má geta að 

félagsráðgjafar er eina fagstéttin sem fær beina kennslu í barnavernd (Anni G. 

Heugen, 2008).  
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2.5.4 Viðmið/staðlar fyrir fóstur/vistun barns 

Barnaverndarstofa hefur gefið út viðmiðun um gæðakröfur eða lýsingu á því 

hvernig vel sé staðið að einstökum verkþáttum fyrir vistun eða fóstur barna utan 

heimilis á vegum barnaverndaryfirvalda. Viðmiðin bera heitið „Staðlar fyrir vistun 

fósturbarns utan heimilis“ og eru í þessari umfjöllun kölluð viðmið. Viðmiðin byggja 

á barnaverndarlögum nr. 80 frá 2002 ásamt reglugerðum á grundvelli þeirra laga, 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og tilmælum Evrópuráðsins 

um réttindi barna sem vistuð eru langdvölum á stofnunum. Viðmiðin eru 

árangursverkefni yfir 30 Evrópuríkja sem Barnaverndarstofa tók þátt í og byggja á 

frásögnum barna í fóstri, kynforeldra, fósturforeldra og starfsfólks á þeim 

stofnunum sem börnin voru vistuð á (Barnaverndarstofa, 2011) 

Verkferlum vistunar eða fósturs er skipt í fimm stig og eru þættir tilgreindir 

fyrir hvert stig. Fyrsta stig tekur til almennra umgjarða vistunar og fósturs. Á þessu 

stigi er stuðst við lög og reglugerðir sem og skipulag stofnana sem þurfa að vera til 

staðar um ráðstafanir barna í fóstur eða á stofnun. Annað stig er ákvörðun og 

aðdragandi vistunar eða fósturs og fjallar um verklag barnaverndaryfirvalda frá því 

að hugmynd vaknar um að ráðstafa barni í fóstur eða á stofnun og þar til vistun 

eða fóstur hefst, og hvernig skuli standa að því. Þriðja stigið lýtur að umsjá barnsins 

í fóstri eða vistun og fjallar um aðbúnað barns frá því að fóstur eða vistun hefst og 

þar til því lýkur. Því tengist tímalengd fósturs eða vistunar, aðstæður hjá barni, 

viðmót og atlæti gagnvart því sem og réttindi barns og eftirlits 

barnaverndaryfirvalda. Fjórða stigið er lok vistunar eða fósturs og fjallar um 

aðdraganda og eftirfylgni. Þar er átt við hvernig undirbúningi við lok vistunar er 

háttað og þann stuðning sem veittur er eftir að vistun eða fóstri lýkur. Fimmta 

stigið varðar rannsóknir og árangursmat á því hvort að tilætlaður árangur hafi 

náðst með því að ráðstafa barni í fóstur eða vistun (Barnaverndarstofa, 2011; 

Barnaverndarstofa, 2012). Í hverju viðmiði eru svokölluð „rauð ljós“, sem eru merki 

þess að framkvæmd standist ekki gæðakröfuna sem viðmiðin lýsa. Eftirlit á vegum 

barnaverndaryfirvalda felst í því að bera  framkvæmd fóstursráðstafana og vistunar 

barna saman við viðmið með því að gæta að þessum viðvörunarmerkjum. Kvikni 

„rauð ljós“ vekur það spurningar um hvort framkvæmdinni sé áfátt, kallar á 
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skýringu eða hugsanlegar úrbætur á verklagi. Viðmiðin voru fyrst gefin út árið 2008 

og endurskoðuð 2011 (Barnaverndarstofa, 2011). 

2.5.5 Upphaf og ferill barnaverndarmála 

Í 16. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er kveðið á um tilkynningarskyldu: Að 

hverjum þeim sem verður þess áskynja að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi, áreitni eða stofni heilsu sinni og þroska í 

hættu er skylt að tilkynna það til barnaverndarnefndar. Í fimmta kafla 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 er fjallað um tilkynningar eða upplýsingar sem 

berast barnaverndaryfirvöldum um að líkamlegri eða andlegri heilsu barns sé 

stefnt í hættu. Barnaverndarnefndum ber þá tafarlaust að meta og ef tilefni er til 

að hefja könnun á aðstæðum barnsins. Ef niðurstaða könnunar leiðir í ljós að 

aðbúnaði, umönnun eða uppeldi barns sé áfátt vegna vanrækslu, vanhæfni eða 

framferðis foreldra, eða ef barn stefnir eigin heilsu eða þroska í hættu með hegðun 

sinni og tilefni er til afskipta af hálfu barnaverndarnefnda, er málið orðið 

barnaverndarmál (Barnaverndarstofa, 2012). 

Í barnaverndarlögum er ekki að finna nákvæma skilgreiningu hvað sé í raun 

barnaverndarmál, hvenær aðstæður barns séu óviðunandi eða hvenær verði að 

hefja könnun. Verður því í flestum tilfellum að meta hvert tilvik fyrir sig og leggja 

mat á hvort ástæða sé til að hefja könnun málsins (Anni G. Haugen, 2004). Þau 

úrræði sem barnaverndarnefnd hefur eru margvísleg. Dæmi um úrræði er leiðsögn 

til foreldra við uppeldi og aðbúnað barns, útvegun stuðnings eða meðferðar fyrir 

barnið og aðstoð við foreldra til að leita sér meðferðar vegna persónulegra 

vandamála. Þegar stuðningsúrræði hafa að mati barnaverndarnefnda verið 

fullreynd og ekki skilað þeim árangri sem til var ætlast er ástæða til íhlutunar og 

börn vistuð utan heimilis eða sett í fóstur (Barnaverndarstofa, 2012). 

2.6 Fósturbarn 

Fóstur getur verið tímabundið, styrkt eða varanlegt. Tímabundið fóstur varir í 

afmarkaðan tíma og í þeim tilfellum þegar ætla má að hægt verði að bæta 

aðstæður barns á heimili þess. Markmið tímabundins fósturs er ávallt á þá leið að 

barnið geti farið heim að nýju. Tímabundið fóstur getur einnig verið vegna þess að 
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beðið er eftir öðru úrræði innan afmarkaðs tíma, til dæmis ef beðið er eftir plássi á 

meðferðarheimili (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Með styrktu fóstri er verið er að takast á við verulega hegðunarerfiðleika 

barns að uppfylltu skilyrði fyrir vistun. Með því er átt við 79. gr. barnaverndarlaga 

um að tiltæk séu heimili eða stofnanir þegar takast þarf á við vanda barnsins til að 

tryggja öryggi þess vegna meintra afbrota eða alvarlegra hegðunarerfiðleika. 

Markmiðið með styrktu fóstri er að barn fái þjálfun og stuðning og er gert ráð fyrir 

að annað fósturforeldri sé heima við og sinni viðkomandi barni (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). 

Varanlegt fóstur er þegar barni er komið í fóstur þar til það nær 

sjálfræðisaldri (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð nr. 804/2004). Samkvæmt 

skilgreiningu barnaverndarlaga nr. 80/2002 má ætla að meginmunur á tímabundnu 

fóstri og styrktu sé sá að með tímabundnu fóstri sé oftast verið að takast á við 

heimilisaðstæður barns. Hins vegar sé markmiðið með styrktu fóstri að takast á við 

hegðunarvanda barns. 

2.6.1 Helstu ástæður fósturráðstafana 

Í 65. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að um fóstur barns sé að ræða 

þegar barnaverndarnefnd felur sérstökum fósturforeldrum umsjá barns. Í þessari 

grein laganna er fjallað um fóstursráðstöfun á vegum barnaverndarnefnda og 

hverjar séu mögulegar ástæður þess. Þær geta einnig verið vegna þess að barn er 

forsjárlaust eða ef foreldrar afsala sér forsjá eða óska eftir því að barn verði vistað 

utan heimilis vegna hegðunarvanda. 

Algengustu afskipti barnaverndarnefnda eru vegna uppeldisaðstæðna 

barns og þá fyrst og fremst vanrækslu eða ofbeldi sem barnið hefur orðið fyrir. 

Einnig geta ástæður verið háttsemi barns, til dæmis vímuefnaneysla, afbrot eða að 

barnið beiti aðra ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2006). Misbrestur í uppeldi barna 

felst oft í ofbeldi og/eða vanrækslu, sem getur haft alvarlegar afleiðingar hjá 

börnum. Helstu afleiðingar misbrests í uppeldi barna koma fram í innhverfum og 

úthverfum vandkvæðum. Í innhverfum vandkvæðum geta komið fram kvíða- og 

þunglyndiseinkenni en úthverf vandkvæði geta komið fram í árásarhneigð og/eða 
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afbrotum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Börn sem eru þolendur vanrækslu 

geta átt í félagslegum erfiðleikum og sýna oft merki um námserfiðleika, 

aðlögunarvanda, þunglyndi, árásargirni og erfiðleika í samskiptum við jafningja 

(Berk, 2007). 

2.6.2 Fósturráðstöfun 

Eins og fram hefur komið er fósturráðstöfun á vegum barnaverndaryfirvalda oftast 

neyðarúræði enda um sértækt og stórt inngrip í líf barns og fjölskyldu þess að 

ræða. Nær undantekningarlaust er mjög langur aðdragandi að því að barn fari í 

fóstur. Málefni barnsins og fjölskyldu þess hafa jafnvel verið til meðferðar hjá 

barnaverndarnefnd í langan tíma og ýmsar stuðningsaðgerðir verið reyndar án 

þess að þær hafi borið viðunandi árangur (Barnaverndarstofa, 2006). Fræðimenn 

hafa bent á að mál barna komi oft of seint inn á borð barnaverndar og séu börnin 

af þeim sökum með of mörg vandamál til að raunhæft sé að þau nái góðum árangri 

í námi. Einnig hefur verið bent á að innan þess tímaramma, sem barninu er ætlað 

að vera í fóstri, taki meðferðarvinna með barninu allan tímann og það hafi áhrif á 

námsmöguleika þess meðan fósturráðstöfun varir (Vinnerljung, Öman og 

Gunnarsson, 2005).  

2.6.3 Undirbúningur fóstursráðstafana 

Fram kemur í barnaverndarlögum nr. 80/2002 að undirbúa skuli barnið undir 

viðskilnað við kynforeldra fyrir væntanlega fósturráðstöfun. Litið er á að börn sem 

náð hafi 15 ára aldri séu aðilar máls og allar ákvarðanir séu teknar í samráði og 

samvinnu við þau þegar því verður komið við. Samkvæmt 4. gr. reglugerðar um 

fóstur ber barnaverndarnefnd ávallt að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi og einnig 

skal nefndin taka tillit til óska barns og sjónarmiða eftir því sem aldur þess og 

þroski gefur tilefni til. Stuðla ber að stöðugleika í uppvexti og að sem minnst 

röskun verði á lífi barnsins. Barnaverndarnefnd ber einnig að tryggja að barnið fái 

vitneskju um hvers vegna því er komið í fóstur. Einnig er kveðið á um að barni sé 

sagt frá væntanlegri fósturráðstöfun, umhverfi þess og skóla ásamt fyrirhugaðri 
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umgengni þeirra við kynforeldra þegar því er komið við (Barnaverndarstofa, 2006; 

Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Í þessu samhengi er mikilvægt að benda á að íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið um reynslu barna í fóstri sýna að fósturbörn skorti oft svör um uppruna sinn 

og að þau hefðu viljað vera þátttakendur í ferlinu (Guðrún Kristinsdóttir, 2004; 

Sigríður Jónsdóttir, 1993). 

Í eigindlegri viðtalsrannsókn Anni G. Haugen (2011) voru tekin viðtöl við 

börn, sem barnaverndaryfirvöld höfðu haft afskipti af, og foreldra þeirra. Þar var 

spurt um hvort og þá á hvern hátt börn og foreldrar hefðu verið þátttakendur í 

áætlun um meðferð máls. Niðurstöður sýndu að vinnubrögð starfsmanna 

barnaverndaryfirvalda benda til þess að mikið skorti til að börn og foreldrar tækju 

virkan þátt í því að útbúa áætlanir. Niðurstöður sýndu einnig að vinnubrögðin, eins 

og þau snúa að börnum og foreldrum, séu tilviljanakennd, ómarkviss og ekki 

barnamiðuð. Anni bendir á að nauðsynlegt sé að tryggja, við gerð áætlana um 

meðferð máls, að börn og foreldrar séu upplýst um hlutverk og vinnubrögð 

barnaverndar. 

2.6.4 Tímalengd fósturs 

Samning við fósturheimili vegna tímabundins fósturs er óheimilt að gera til lengri 

tíma en árs í senn og ekki skal endurnýja samninginn oftar en einu sinni nema í 

algjörum undantekningartilvikum. Er það gert til að undirstrika þörf barnsins fyrir 

stöðugleika og  samkvæmt þeim meginmarkmiðum barnaverndarlaga að gæta 

hagsmuna barnsins. Einnig er gert er ráð fyrir því að dvöl barnsins utan heimilis sé 

ekki lengri en tvö ár. Sá tími á að teljast fyllilega nægur til að láta á það reyna hvort 

unnt sé að bæta aðstæður barns og vinna að því að barnið geti flutt aftur til síns 

heima. Þegar talin er þörf á að barn sé lengur en tvö ár í fóstri er gert ráð fyrir að 

um varanlegt fóstur sé að ræða. Veigamikil rök þurfa að liggja fyrir ef samningar 

um tímabundið fóstur eiga að ná yfir lengri tíma en tvö ár samanlagt og kæmi þá 

helst til álita að rekið væri mál fyrir dómstólum á hendur foreldrum til 

forsjársviptingar (Barnaverndarstofa, 2006).  

Þegar félagsráðgjafar leggja mat sitt á hversu lengi fósturráðstöfun skuli 

standa yfir þarf markmið ráðstöfunar að vera skýrt og hafa tímaramma. Foreldrar 
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vilja ala upp börnin sín og hafa forsendur til að breyta aðstæðum sínum en hafa 

kannski ekki getu til þess. Þar af leiðandi er ekki hægt að ráðleggja að barnið snúi 

aftur heim til sín í sömu aðstæður og það var í. Þetta vandamál tekur svo til þess 

hversu lengi skuli ætlast til þess að barn bíði eftir niðurstöðu og lifi við óvissu. 

Ákvörðunin, um það hversu langan tíma foreldri hefur til að bæta ráð sitt og verða 

fært um að taka aftur við barninu, er oft tekin úr höndum félagsráðgjafa af 

dómstólum (Holland, 2004). Vinnerljung og Sallnäs (2008) benda á í rannsókn sinni 

að líkur séu á verri horfum til lengri tíma hjá fósturbörnum sem ekki eru í tryggri 

vistun allan tímann og að fósturbörn sem sýni andfélagslega hegðun snemma á 

æviskeiðinu farnist ekki eins vel í fóstri. 

2.6.5 Stuðningur og eftirlit við fósturbörn  

Í 26. gr. reglugerðar um fóstur nr. 804/2004 segir að barnaverndarnefnd sem 

ráðstafar barni í fóstur skuli veita barni og fósturforeldrum nauðsynlegan stuðning 

á meðan fóstur varir. Barnaverndarnefnd ber að útfæra í fóstursamningi hvers 

konar stuðning barnið þarf á að halda. Það geta til dæmis verið viðtöl við  geðlækni 

eða sálfræðing og á það sérstaklega við þegar um styrkt fóstur er að ræða. Einnig 

ber barnaverndarnefnd að taka afstöðu í fóstursamningi til annars konar þjónustu 

eins og stuðningsúrræða fyrir barnið, um reglubundnar heimsóknir 

barnaverndarnefnda og til samráðsfunda þar sem taka þátt eftir atvikum barn, 

kynforeldrar, fósturforeldrar, barnaverndarnefndir og aðrir. Í 36. gr. 

reglugerðarinnar er kveðið á um að eftirlit barnaverndarnefnda feli í sér að sú 

barnaverndarnefnd sem fer með mál barnsins meðan fósturráðstöfun varir beri að 

hafa eftirlit með aðbúnaði og líðan barnsins, sjá til þess að fósturráðstöfun nái 

þeim tilgangi sem að er stefnt og að heimsækja fósturheimili eigi sjaldnar en einu 

sinni á ári. 

2.6.6 Fjöldi fósturbarna  

Í Árskýrslu barnaverndarstofu (2012) kemur fram að á fjórða hundrað fósturbörn 

voru í fóstri á tímabilinu 2007-2011 að jafnaði. Fleiri piltar en stúlkur dvöldu hjá 

fósturforeldrum á þessum árum. Árið 2011 var 118 börnum ráðstafað í fóstur, þar 
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af fóru 86 börn í tímabundið fóstur, 12 börn í styrkt fóstur og 12 börn í varanlegt 

fóstur. Fóstursamningi var breytt úr tímabundnu fóstri í varanlegt hjá 20 börnum. 

Flestum barnanna var ráðstafað í fóstur á vegum Barnaverndar Reykjavíkur eða 

rúmlega helmingnum. 335 fósturbörn voru í fóstri eða vistun utan heimilis árið 

2011 eins og fram kemur í töflu 1 (Barnaverndarstofa, 2012).  

 

Tafla 1. Heildarfjöldi barna í fóstri árið 2011 

  Piltar Stúlkur Samtals 

Varanlegt fóstur 91 74 165 

Tímabundið fóstur 76 64 140 

Styrkt fóstur 19 11 30 

Fjöldi barna 186 149 335 

* Aldur er miðaður við aldur barns við lok árs   

 

 (Barnaverndarstofa, 2012) 

 

Tafla 2. Heildarfjöldi fósturbarna í grunnskóla á árinu 2011 

  
6 

ára 
7 

ára 
8 

ára 
9 

ára 
10 
ára 

11 
ára 

12 
ára 

13 
ára 

14 
ára 

15 
ára Samtals 

Styrkt fóstur   1     1 2 3 1 4 8 20 

Tímabundið fóstur 2 6 6 8 12 8 5 10 8 19 84 

Varanlegt fóstur 11 6 5 9 11 12 10 15 14 11 104 

Fjöldi barna 13 13 11 17 24 22 18 26 26 38 208 

* Aldur er miðaður við aldur barns við lok árs 
        

 Halla Björk Marteinsdóttir (munnleg heimild, 22. október 2012). 

2.7 Umræða um samstarf skóla og barnaverndar 

Meðal kennara, foreldra og almennings eru flestir sammála því að ekki sé til betri 

vettvangur en skólinn til þess að búa börn undir flókið líf í flóknu samfélagi. 

Kennarar eru þeir aðilar sem oft verða fyrst áskynja hvers er þörf í lífi barns (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Anni G. Haugen (2010) fjallar um að í ljósi þekkingar 

starfsmanna skóla sé mikilvægt að þróa frekara samstarf á milli 

barnaverndaryfirvalda og skóla. Samstarfið þurfi að vera gegnsætt og miða að því 

að efla barnið og foreldra en að það gerist ekki sjálfkrafa. Markmiðið þarf að vera 
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skýrt og gagnkvæm virðing  þarf að ríkja fyrir ólíkum hlutverkum og þeim gildum 

sem þessar stofnanir vinna eftir. 

Í bandarískri samanburðarrannsókn var markmiðið að efla þekkingu 

félagsráðgjafa á sérþörfum fósturbarna með tilliti til menntunnar og skilvirkra 

vinnubragða þar sem áherslan var á menntun fósturbarnanna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að sérþekking félagsráðgjafans á málefnum skólans, sem og 

þeim lögum og reglugerðum sem hann starfar eftir, skilaði sér í markvissari 

vinnubrögðum. Hafi félagsráðgjafi þekkingu á sérþörfum barna er varðar nám 

hefur það áhrif á námsframfarir þeirra. Hins sé það ekki eingöngu á ábyrgð 

félagsráðgjafa með sérþekkingu heldur einnig kennara og skólans. Nauðsynlegt sé 

að þessir aðilar vinni sameiginlega að því að árangur náist og skili sér í aukinni 

menntun og stuðningi við fósturbörnin (Zetlin, Wienberg og Kimm, 2005). 

2.7.1 Almennt um grunnskóla  

Hlutverk grunnskóla landsins er margþætt en lykilhlutverk þeirra er að miðla 

þekkingu og stuðla að félagslegri mótun barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Grunnskólalög nr. 91/2008 taka til grunnskóla á 

vegum sveitarfélaga og sjálfstætt rekinna grunnskóla sem hlotið hafa 

viðurkenningu Menntamálaráðuneytis samkvæmt grunnskólalögum. Markmið og 

hlutverk grunnskóla er að vera í samvinnu við heimilin og stuðla að þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Starfshættir grunnskólanna skulu 

mótast af umburðarlyndi, umhyggju og virðingu fyrir manngildum. Einnig skuli þeir 

leitast við að haga störfum sínum í samræmi við þarfir og stöðu nemenda. Þriðja 

grein laganna fjallar um skyldunám allra barna á aldrinum sex til sextán ára og er 

hverju sveitarfélagi skylt að sjá öllum börnum sem eiga lögheimili í viðkomandi 

sveitarfélagi fyrir skólavist. Í 17. gr. laganna er kveðið á um að nemendur, sem eigi 

við sértæka námsörðugleika að stríða vegna sálfrænna eða félagslegra vandamála, 

eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi. Sveitarfélögum er einnig skylt að tryggja 

stuðning við nemendur sem á þurfa að halda í formi sérfræðiþjónustu. Við upphaf 

skólagöngu skal unnið að forvarnarstarfi með skimun og athugunum á nemendum 

til að tryggja kennslu og námsaðstoð við hæfi. Skal fara fram greining á nemendum 

sem eiga í sálrænum eða félagslegum vanda sem hefur áhrif á nám þeirra. Einnig 
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skal fara fram mat á árangri og framförum nemenda með reglubundnum hætti. 

Tilgangur þess er að fylgjast með því hvernig nemanda tekst að ná náms-

markmiðum sínum og meta hverjir þurfi á sérstakri aðstoð að halda. Ef hegðun 

nemanda er áfátt ber kennara hans að leita orsaka þess og aðstoðar hjá skólastjóra 

eða sérfróðra ráðgjafa ef á þarf að halda. Leita þeir þá leiða til úrbóta að teknu tilliti 

til hlutverks barnaverndaryfirvalda (Lög um grunnskóla nr. 91/ 2008).  

2.7.2 Hnökrar á samstarfi skóla og barnaverndar  

Umboðsmaður barna (2008) fjallar í skýrslunni „Skólaganga barna sem voru í fóstri 

á vegubarnaverndarnefnda 2005-2007“ um alvarlegar brotalamir þegar kemur að 

skólagöngu fósturbarna á vegum barnaverndaryfirvalda. Fram kom  hjá tíu 

barnaverndarnefndum að 18 fósturbörn, eða 5% þeirra sem voru í tímabundnu eða 

varanlegu fóstri og á skólaskyldualdri, voru án skólavistar allt frá nokkrum dögum 

upp í nokkra mánuði á árunum 2005-2007. Samkvæmt upplýsingum frá 

barnaverndarnefndum var helsta skýringin sú að viðkomandi skólar töldu sig of litla 

og fámenna. Skorti þá þar af leiðandi getu til að hafa hæft starfsfólk til að veita 

nemendum með sérþarfir, til dæmis vegna námsörðugleika eða hegðunarvanda, 

þá þjónustu og stuðning sem þau þyrftu á að halda. 

Þessar aðstæður eru ekkert einsdæmi og bandarískar rannsóknir sýna 

svipuð dæmi og hér um ræðir. Allen og Vacca (2010) benda á að fósturbörn á 

vegum barnaverndar þurfi að mæta mörgum hindrunum á skólagöngu sinni. 

Meirihluti þessara barna flyst frá skóla til skóla vegna þess að þau eru neydd til 

þess. Þessar kringumstæður eru ekki á nokkurn hátt á þeirra valdi og iðulega mætir 

þeim andstaða og áhugaleysi skólayfirvalda þegar þau koma í nýjan skóla, með 

þeim töfum sem því fylgja. Vandinn getur undið upp á sig því fósturbörn á vegum 

barnaverndar hafa oftast sögu um erfiðleika sem er ekki sérlega hvetjandi fyrir 

skólayfirvöld að mæta eða skilja. Í rýnihóparannsókn Altshuler (2003) kom fram að 

fósturbörn og félagsráðgjafar lýstu upplifun af ákveðinni stimplun, sem fælist í því 

að afstaða kennara og annara nemenda væri neikvæð gagnvart börnum í ,,fóstri´´. 

Einnig kom fram að starfsmenn skóla væru oft búnir að ákveða fyrirfram að 

fósturbarnið ætti við hegðunarvandmál að stríða þrátt fyrir að svo væri ekki. 
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2.7.3 Reglugerð um skólagöngu fósturbarna 

Þann 5. júní 2012 gekk í gildi reglugerð nr. 547/2012 um skólagöngu fósturbarna á 

vegum barnaverndar. Í fyrstu grein þessarar reglugerðar er kveðið á um skyldur 

sveitarfélaga þess efnis að taka við fósturbörnum innan tveggja vikna frá því að 

barnaverndarnefnd ráðstafar fósturbarni í skóla utan sveitarfélags lögheimilis þess. 

Reglugerðin kveður einnig á um samstarf á milli skóla og barnaverndarnefndar sem 

og greitt og skilvirkt verklag og góða samvinnu á milli sveitarfélaga. Meginmarkmið 

reglugerðarinnar er að framfylgja grundvallarreglum grunnskólalaga nr. 91/2008 

og barnaverndarlaga nr. 80/2002 um að hagsmunir barna skuli ávallt hafðir í 

fyrirrúmi. Þegar fósturbarn er innritað í skóla skal barnaverndarnefnd sjá til þess að 

allar nauðsynlegar persónuupplýsingar um barnið séu sendar með tryggilegum 

hætti til skólans. Einnig er kveðið á um að fræðsluyfirvöld í fyrra sveitarfélagi 

fósturbarnsins veiti upplýsingar um fyrri skólagöngu barnsins og stuðningsþarfir 

þess þegar fósturbarnið er innritað í nýjan skóla. Skóla er einnig skylt að móta 

áætlun um innritun og móttöku fósturbarna. Móttökuáætlun skólanna skal 

sérstaklega fjalla um samvinnu innan skólans um nám fósturbarna og aðra 

þjónustu við þau. Er þar vísað til 9. gr. reglugerðar um sérþarfir nr. 585/2010, en 

þar segir meðal annars að greina skuli frá samstarfi innan skólans í móttökuáætlun 

um skipulag kennslunnar, námsmat, hlutverk umsjónarkennara og annarra fagaðila 

innan skólans. Einnig skal tilgreina áform um stuðning við nemendur til félagslegrar 

þátttöku og virkni í skólasamfélaginu (Reglugerð nr. 547/2012; Reglugerð nr. 

585/2010). 

2.8 Hvað segja rannsóknir? 

Þessum hluta í fræðilegri umfjöllun er ætlað að varpa ljósi á rannsóknir hér á landi 

um upplifun og afleiðingar þess að hafa verið fósturbarn og er þá átt við erfiðar 

aðstæður þessara barna. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi en stutt 

umfjöllun verður um þá þætti í þeim sem snúa að skólagöngu fósturbarna. Áhersla 

er því einnig á erlendar rannsóknir um skólagöngu fósturbarna, hver sé 

menntunarstaða þessara barna, hvað hafi verið gert til að bæta menntun þeirra og 

tillögur um hvað sé hægt að gera.  
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2.8.1 Íslenskar rannsóknir 

Ekki eru til viðamiklar íslenskar rannsóknir á því hvernig börnum í fóstri reiðir af hér 

á landi og hvort úrræðin séu góðar eða slæmar lausnir fyrir þau (Anni G. Haugen, 

2004). Ber þó helst að nefna viðtalsrannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) sem 

byggði á svörum 16 einstaklinga á aldrinum 17-29 ára á reynslu þeirra í fóstri, þar 

sem fram kom að stuðningur hefði þurft að vera betri. Svarendur hefðu viljað vera 

meiri þátttakendur í málefnum sínum og að haft hefði verið samráð við þau um 

fósturráðstöfunina og réttmætt tillit tekið til skoðanna þeirra. Í viðtalskönnun 

Sigríðar Jónsdóttur (1993), þar sem tekin voru viðtöl í gegnum síma við 

fósturforeldra og leitast við að fá upplýsingar um fósturbörn sem fóru í varanlegt 

fóstur á vegum barnaverndaryfirvalda á árunum 1971-1987, kom fram að fjórðungi 

barnanna gekk mjög illa í skóla, voru á eftir samnemendum sínum og þurftu mikla 

námsaðstoð eða sérkennslu. Í MA-rannsókn Gerðar S. Stefánsdóttur (2012) kom 

fram að skólastjórnendum fannst í flestum tilvikum að grunnskólinn léti 

barnaverndarnefnd fá upplýsingar um börn sem barnaverndaryfirvöld höfðu 

afskipti af en barnaverndarnefnd gæfi ekki upplýsingar til baka. Í eigindlegri 

könnun til BA-prófs um áhrif trúnaðarskyldu á samstarf barnaverndaryfirvalda og 

skóla kom fram að trúnaðarskyldan geti torveldað samstarfið og finna þurfi 

ákveðinn flöt á því hvernig barnavernd og skólar geti tengst svo heildarvirkni þeirra 

skili sér í verndun barna. Einnig kom fram í þessari könnun að skólar krefja 

barnaverndarstarfsmenn um upplýsingar sem barnaverndarstarfsmenn telja 

trúnaðarupplýsingar og telja að skólar hafi ekki komið fram með nægileg rök fyrir 

því hvaða upplýsingar þeir þurfi að fá til að gæta hagsmuna barna í 

skólaumhverfinu (Margrét Þórarinsdóttir og Sigurrós Ragnarsdóttir, 2009). 

Í rannsókn Halldórs S. Guðmundssonar (2005) þar sem skoðuð var hegðun 

og líðan 11-18 ára barna, sem barnavernd hafði haft afskipti af, kom fram að 

námsgeta barnanna væri óviðunandi að mati kennara, foreldra og starfsmanna 

barnaverndar, og að þau stæðu mun verr að vígi en jafnaldrar þegar kæmi að 

námsárangri. Einnig kom fram að vandkvæði er varða hegðun og líðan hafi verið 

þrisvar til fjórum sinnum meiri hjá þessum börnum en almennt hjá íslenskum 

börnum. 
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2.8.2 Erlendar rannsóknir 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt dapurlega niðurstöðu um afdrif barna sem vistuð 

hafa verið utan heimilis eftir afskipti barnaverndaryfirvalda og sýna að fósturbörn 

eru í meiri hættu á að falla úr námi, verða fyrir einelti og eiga við námserfiðleika að 

etja. Niðurstöður í sænskri megindlegri rannsókn, þar sem notuð voru opinber 

gögn og skoðuð afdrif 700 einstaklinga við 25 ára aldurinn sem á unglingsárum 

sínum höfðu verið vistuð utan heimilis, sýndu að af börnum sem vistuð voru utan 

heimilis vegna hegðunarvanda höfðu einungis 67% drengja og 64% stúlkna lokið 

grunnskólaprófi. Hjá þeim börnum sem höfðu ekki verið vistuð utan heimilis var 

hlutfallið aðeins 6-10%. Einnig sýndu niðurstöður að ungar stúlkur og drengir sem 

vistuð voru utan heimilis voru í mun meiri áhættu á að deyja ung, eiga við geðræn 

vandkvæði að stríða eða eignast börn á unglingsaldri, auk þess sem tíðni alvarlegra 

glæpa var hærri, sjálfsmynd almennt lélegri og menntun þeirra mun minni. Sterk 

fylgni var hjá börnum sem höfðu verið vistuð utan heimilis vegna hegðunarvanda 

og þess að eiga við geðræn vandkvæði að etja síðar meir (Vinnerljung, 1998; 

Sallnäs og Vinnerljung, 2008; Vinnerljung, Öman og Gunnarsson, 2005). 

Í sænskri rannsókn á ungmennum á aldrinum 13-16 ára sem voru í fóstri, 

var reynsla þeirra og viðhorf til skólagöngu skoðuð ásamt kortlagningu 

félagstengsla. Gögnum var safnað með viðtölum og textasvörum gegnum farsíma. 

Áherslan í rannsókninni var á mikilvægi skóla sem vettvangs fyrir nám og félagslíf 

þessara barna. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu sterkar vísbendingar um að 

skólinn skipti fósturbörnin miklu máli og að samneyti við jafnaldra skipti líka miklu 

máli fyrir sjálfsmynd þeirra. Margir svarendur höfðu breytt fyrri viðhorfum til skóla 

og litu á hann sem mikilvægan fyrir framtíðina, með hvatningu og stuðningi 

fósturfjölskyldunnar. Árangur í skóla gefur þeim von til framtíðar og fyllir þau stolti. 

Reglubundnar máltíðir, nægur svefn og heimavinna styður við námsárangur og 

hjálpar þeim einnig í samskiptum á heimilinu, færir barnið nær fjölskyldunni og 

veitir öryggiskennd. Skýrar reglur á fósturheimili ýta undir stöðugleika sem myndar 

grunninn að námsárangri fósturbarna í framtíðinni. Einnig hafi hvatning og 

stuðningur fósturforeldra mikið að segja varðandi árangur í námi. Sé horft til kyns 

þátttakanda í rannsókninni má greina mun á kynjunum þegar kemur að 
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félagslegum samskiptum. Stúlkur leggja meira upp úr beinum félagslegum 

samskiptum við jafnaldra sína en strákar leggja meira upp úr því að taka þátt í 

öðrum athöfnum, til dæmis íþróttum. Bæði nám og félagsleg þátttaka fósturbarna í 

skóla hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra. Niðurstöður benda einnig til að mikilvægt sé 

að hafa í huga að koma í nýjan skóla getur verið fósturbörnum mjög erfið og þá 

einkum erfitt að eignast vini. Þau þrá að vera eins og allir hinir. Að taka þátt í 

íþróttum eða tónlist gefur þeim greiðara aðgengi að jafnöldrum. Rannsakendur 

benda einnig á að vegna bakgrunns fósturbarna geti unglingar verið skotspónn 

eineltis frá jafnöldrum (Hedin, Höje og Brunnberg, 2010).  

Á síðasta ári voru birtar niðurstöður úr sænskri rannsókn þar sem prófuð 

voru stöðluð uppeldisfræðileg og sálfræðileg mælitæki sem ætlað var að meta 

einstaklingsbundna námsgetu 25 fósturbarna fyrir og eftir íhlutun á tveggja ára 

tímabili. Staðlað matstæki var notað til að kortleggja hvert barn hvað varðaði 

hugsanlega erfiðleika sem og styrkleika í upphafi skólagöngu, ásamt þörf 

fósturbarnsins fyrir stuðning og meðferðarvinnu af hendi sálfræðinga og 

sérkennara. Markvisst var nýttur sá stuðningur sem skólar hafa upp á að bjóða eins 

og sérkennsla og sértækur stuðningur við nám. Niðurstöður sýndu að, með 

markvissri íhlutun og kerfisbundnum aðferðum og aðstoð, varð greindarvísitala 

hærri hjá þessum börnum ef tekið var tillit til lesturs og stafsetningar. Ekki var 

marktækur munur á stærðfræðigetu barnanna. Niðurstöður gefa einnig til kynna 

að einstaklingsmiðaður og markviss stuðningur við fósturbörn í skóla gefi betri 

niðurstöðu en óstaðlað mat sem kennarar og félagsráðgjafar nota sín á milli til að 

meta námsstuðning og þarfir fósturbarna. (Tideman, Vinnerljung, Hintze og 

Isaksson , 2011) 

Allen og Vacca (2010) benda á mikilvægi þess að setja reglur á öllum 

stjórnsýslustigum um markvissar úrbætur sem styðja við fósturbörn í námi og bæta 

árangur þeirra. Bættur árangur fósturbarna í námi muni minnka brottfall þeirra úr 

skóla, sem síðan mun minnka afbrotatíðni og tíðni fangelsunar og auka virkni 

þeirra í þjóðfélaginu. Þessar og aðrar ráðstafanir í sömu átt eru mikilvægar til að 

hjálpa unglingum í fóstri að ná árangri í skóla og lifa farsælu lífi. 

Vacca (2008) fjallar um í grein sinni að fósturbörn fái ekki sanngjörn 

tækifæri og þann stuðning í skólakerfinu sem þau þurfa á að halda. Ein af ástæðum 



  

29 

þess sé sú að barnaverndarkerfið hugsi fyrst og fremst um öryggi barns á kostnað 

menntunar, sem verður til þess að öryggi barnsins verður í fyrsta sæti en menntun 

í öðru sæti. Vacca fjallar einnig um að verulega skorti á að félagsráðgjafar og 

fósturforeldrar sem starfa hjá hinu opinbera veiti upplýsingar um fyrri skólagöngu 

barnsins sem og þörf þess fyrir stuðning í nýja skólanum. 

Vinnerljung, Berlin og Hjern (2010) fjalla um að það sem geti komið í veg fyrir 

menntun fósturbarna sé að fósturforeldrar og kennarar hafi almennt litlar sem 

engar væntingar til fósturbarnanna. Þessar væntingar ættu að vera meiri því 

fósturbörn hafa þá námslegu getu og félagslega færni til að ganga eins vel í skóla 

og öðrum börnum. Mikilvægt sé að skólasamfélagið leggi áherslu á að aðstoða 

fósturbörnin þar sem þau þurfi meiri stuðning og að skólarnir ættu að vera 

miðpunkturinn í umsjá fósturbarna. Fósturbörn hafa sömu drauma og metnað til 

menntunar og önnur börn. Þau tjá sig um það á fullorðinsárunum og óska þess að 

þau hefðu fengið betri tækifæri til menntunar og nefna að það versta við að hafa 

verið í fóstri hafi verið að fá ekki stuðning við hæfi.  

2.9 Samantekt 

Fósturráðstöfun á vegum barnaverndaryfirvalda er oftast neyðarúrræði en 

markmið þess er að koma barni í öryggi og bæta þannig hag þess og stöðu. Til þess 

að svo verði þurfa yfirvöld ávallt að vera vakandi yfir aðstæðum fósturbarna og sjá 

til þess að hagur þeirra og staða verði sem best tryggð, sérstaklega hvað varðar 

menntun þeirra. Ljóst er að vandi fósturbarna er oft og tíðum mikill, hvort sem um 

er að ræða vegna heimilisaðstæðna þeirra eða hegðunarvanda. Sett hafa verið 

fram ýmis lög og reglugerðir sem eiga að tryggja öryggi barna og stuðla að því að 

þau búi við öruggar aðstæður. Einnig er víðtækur stuðningur innan 

skólasamfélagsins. Fjallað hefur verið um rannsóknir sem benda á að fósturbörn 

hafi oft þörf fyrir sérstakan stuðning við nám. Hins vegar hefur það ekki verið 

skoðað sérstaklega hér á landi hvort að svo sé gert. Einnig sýna rannsóknir að 

skortur er á upplýsingagjöf milli barnaverndarnefnda og skóla. Með þessa vitneskju 

að leiðarljósi er mikilvægt að skoða hver staða fósturbarna er hér á landi og hvort 

þau eigi við sérstakan vanda að stríða er varðar nám sem og virkni þeirra og líðan í 

nýjum skóla eftir afskipti barnaverndaryfirvalda. 
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3 Aðferð og framkvæmd 

Umfjöllun í þessum kafla er um rannsóknaraðferð, rannsóknarspurningar og 

þátttakendur rannsóknar. Gerð er grein fyrir spurningalistanum, hvernig gagna var 

aflað og úrvinnslu þeirra. Í lokin er umfjöllun um siðferðisleg álitamál rannsóknar 

og framkvæmd hennar. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Tvær meginaðferðir eru notaðar í rannsóknum. Það eru megindlegar og eigindlegar 

rannsóknaraðferðir en í sumum tilfellum eru þær báðar notaðar saman. 

Meginmunurinn á þessum tveimur aðferðum er að eigindlegar rannsóknaraðferðir 

byggja á því ná fram upplifun einstaklingsins á því viðfangsefni sem verið er að 

skoða hverju sinni, en megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á tölum, þar sem 

áherslan er að mæla og telja og niðurstöður eru settar fram með því að finna 

meðaltal og dreifingu rannsóknargagna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Við gerð rannsóknarinnar var notuð megindleg rannsóknaraðferð í formi 

spurningalistakönnunar þar sem allir þátttakendur voru spurðir sömu 

spurninganna á sama hátt. Styrkur spurningalistakannana er að safna má saman 

fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003; Neuman, 2003). 

Stuðst var við lýsandi rannsóknaraðferð en með því er átt við að rannsakandinn 

telur sig vita um hvað hann er að spyrja, og síðan eru svörin við spurningunum 

greind (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Niðurstöður lýsandi rannsókna eru oftast 

settar fram á myndrænan hátt eða í töfluformi (Neuman, 2003). 

Sigurlína Davíðsdóttir (2003) bendir á að í megindlegum rannsóknum verði 

að hafa í huga innra og ytra réttmæti rannsóknarinnar. Til þess að ytra réttmæti 

verði sem mest verður svarhlutfall í rannsókninni að vera hátt, og því hærra sem 

svarhlutfall er því meira er ytra réttmæti. Hátt svarhlutfall gefur möguleika á að 

nota niðurstöður rannsóknarinnar og alhæfa á alla þá sem tilheyra þeim hópi sem 

verið er að mæla. Með innra réttmæti er átt við hvort spurningarnar nái að mæla 

þá þætti sem þeir áttu að mæla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 
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3.1.1 Val á þátttakendum 

Þátttakendur í þessari rannsókn eru allir skólastjórnendur grunnskóla á landinu og 

er rannsóknin því þýðisrannsókn (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Þessi aðferð var valin vegna þess að ekki er um stórt þýði að ræða og vegna þess 

að ekki er vitað fyrirfram í hvaða grunnskólum fósturbörn eru. Eingöngu er vitað 

fyrirfram um fjölda fósturbarna á grunnskólaaldri en við lok árs 2011 voru 208 

fósturbörn í fóstri á vegum barnaverndanefnda á öllu landinu, eins og áður hefur 

verið fjallað um.  

3.1.2 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna aðlögun, þátttöku og virkni fósturbarna á 

vegum barnaverndaryfirvalda við komu í nýjan skóla. Tilgangur þess er að fá fram 

upplýsingar um verklag barnaverndarnefnda og skóla varðandi aðlögun 

fósturbarna í nýjum skóla. Lögð er áhersla á að varpa ljósi á þátttöku fósturbarna, 

virkni og líðan þeirra í nýja skólanum út frá reynslu og mati skólastjórnenda. Leitað 

er svara við þremur eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Er upplýsingagjöf barnaverndarnefnda um fósturbörn, við upphaf 

skólagöngu, nægjanleg að mati skólastjórnenda?  

 Hvernig er fylgst með framvindu í námi fósturbarna? 

 Hver er reynsla og mat skólastjórnenda á líðan og virkni fósturbarna í nýjum 

skóla? 

3.1.3 Spurningalistinn 

Byrjað var að vinna að þróun spurningalista í byrjun september 2012 samhliða 

lestri fræðigreina. Spurningakönnun getur verið flókin rannsóknaraðferð og með 

nýrri spurningu og nýju viðfangsefni þarf að huga að mörgum þáttum. Við orðalag 

spurninga þarf til dæmis að hafa í huga að svarandi í rannsókninni skilji allar 

spurningarnar og geti svarað þeim öllum (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Spurningalistinn var síðan unninn enn frekar með aðstoð leiðbeinanda og eftir 

ábendingum frá samnemendum. Hann var auk þess lesinn yfir af fulltrúa 
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Rannsóknarstofnunar í barna- og fjölskylduvernd. Við gerð hans voru hafðar til 

hliðsjónar fræðilegar heimildir, barnaverndarlög nr. 80/2002, grunnskólalög nr. 

91/2008 og nýleg reglugerð um skólagöngu fósturbarna nr. 547/2012. Nýju 

reglugerðinni er ætlað að tryggja skilvirkt verklag milli barnaverndarnefnda og 

skóla við upphaf skólagöngu fósturbarna í tímabundnu fóstri á vegum 

barnaverndaryfirvalda. Henni er einnig ætlað að stuðla að gagnkvæmri 

upplýsingagjöf milli barnaverndarnefnda og viðkomandi skóla. Spurt er um þetta 

verklag sem og líðan, virkni og þátttöku fósturbarnanna. Þess má geta að í 

rannsóknarspurningunum er ekki spurt um hvers konar fóstur sé að ræða, það er 

að segja tímabundið fóstur, styrkt fóstur eða varanlegt  fóstur. Ástæða þess er sú 

að þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á mat skólastjórnenda á aðlögun, 

þátttöku og virkni fósturbarna á vegum barnaverndarnefnda. 

3.1.4 Forprófun 

Gagnlegt er að gera forprófun á nýjum spurningalista til að auka innra réttmæti en 

í því felst að spurningalistinn er sendur á einhvern sem þekkir málefnið sem verið 

er að rannsaka (Nauman, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Spurningalistinn var 

forprófaður með því að leggja hann fyrir skólastjórnanda grunnskóla sem hefur 

reynslu af því að taka við fósturbörnum á vegum barnaverndaryfirvalda. Tilgangur 

forprófunar var að kanna hvort spurningalistinn svaraði því sem leitað var eftir og 

hvort væntanlegir þátttakendur myndu skilja um hvað verið væri að spyrja, auk 

þess sem beðið var um athugasemdir eða ábendingar um spurningarnar (DeVellis, 

2003). Nokkrar athugasemdir bárust sem tekið var tillit til og spurningalistinn 

endurskoðaður í samræmi við það. Einnig komu ábendingar frá RBF um að erfitt 

kynni að vera að svara nokkrum spurningum. Ástæða þess var sú að 

svarmöguleikar gátu átt við sum fósturbörn en ekki önnur. Til að mæta þeim 

ábendingum voru þátttakendur rannsóknarinnar beðnir um að hafa eitt barn í 

huga þegar þeir svöruðu spurningalistanum.  

3.2 Siðferðisleg álitamál 

Rannsóknin er megindleg þar sem sendur er út spurningalisti á alla 

skólastjórnendur og þarf ávallt að huga vel að siðferðislegum þáttum. Siðferðislegir 
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þættir eru meðal annars að væntanlegir svarendur rannsóknarinnar þurfa að vera 

upplýstir um markmið og framkvæmd hennar og veita óþvingað samþykki fyrir 

þátttöku samhliða því að hafa frelsi til að hætta þátttöku í rannsókninni. Einnig 

þurfa svarendur að fá vitneskju um meðferð upplýsinga og að fyllsta trúnaðar sé 

gætt í meðferð allra upplýsinga sem fram koma í rannsókninni, auk þess að 

nafnleyndar sé gætt. Meðferð gagna reynir því á trúnað, þagmælsku og varkárni 

rannsakandans (Sigurður Kristinsson, 2003). Til að rannsókn standi undir nafni þarf 

hún ávallt að uppfylla siðferðislegar og aðferðafræðilegar kröfur. Mörg siðferðisleg 

álitamál setja rannsakandanum skorður. Tilkynna þarf rannsóknina til 

persónuverndar. Einnig þarf að huga að sjálfræðisreglunni. Hún kveður á um 

virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði þeirra. Allir þessir þættir voru hafðir í 

huga og komu fram í kynningarbréfi sem sent var með spurningalistanum þann 1. 

nóvember 2012 (sjá viðauka 2). Þess má geta að fram kom í kynningarbréfi til 

þátttakenda rannsóknarinnar að þátttaka í rannsókninni væri sjálfvalin og að 

samþykki til þátttöku fælist í því að svara spurningalistanum. Einnig kom fram í 

kynningarbréfi að ekki væri hægt að rekja svör til svarenda þegar unnið væri úr 

gögnunum og að engin áhætta né ávinningur fælist í þátttöku í rannsókninni. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og hefur númerið S5929/2012. 

Sigurlína Davíðsdóttir (2003) fjallar um að til þess að auka gæði rannsókna 

þurfi rannsakandinn að gæta að hlutlægni það er að segja að viðhorf, gildismat eða 

skoðun rannsakanda hafi ekki áhrif á rannsóknina. Spurningalistar eru oft taldir 

hlutlægasta rannsóknaraðferðin. Ástæða þess er sú að viðhorf og skoðanir 

þátttakenda verða síður fyrir áhrifum af gildismati rannsakanda. Hafa verður þó í 

huga að rannsakandinn býr til spurningarnar og valmöguleikana við þeim og því 

getur gildismat rannsakandans haft óbein áhrif. 

Geta má þess að rannsakandi hefur ekki starfað eða unnið í barnavernd eða í 

skólasamfélaginu og hefur því ekki reynslu af málefninu. 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rafrænn spurningalisti var sendur á alla grunnskólastjórnendur á landinu þann 1. 

nóvember 2012. Netfangalisti var fenginn á heimasíðu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu ráðuneytisins eru 
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175 starfandi grunnskólar á landinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Spurningalistinn var sendur út frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands en 

gagnasöfnunin var á ábyrgð Rannsóknarstofnunar í barna- og fjölskylduvernd 

(RBF). Sendur var út spurningalisti á 184 netföng og í nokkrum tilfellum fengu 

skólar spurningalistann tvisvar þar sem nokkrir skólastjórnendur voru skráðir með 

fleiri en eitt netfang. Það var gert til að tryggja að allir skólastjórnendur fengju 

spurningalistann. Samþykki við þátttöku fólst í að því að svara spurningalistanum. 

Einnig var óskað eftir netföngum umsjónarkennara til frekari rannsókna á vegum 

RBF um skólagöngu fósturbarna. Tekið var fram að skólastjórnendum væri frjálst 

að gefa slíkar upplýsingar. Í þessari rannsókn er einungis unnið með svör sem 

bárust frá skólastjórnendum. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun fór fram frá 1. nóvember til 14. nóvember 2012. Sendar voru út þrjár 

ítrekanir á þessu tímabili. Einnig var hringt í 58 skóla þar sem ítrekuð var áðursend 

ósk um þátttöku í rannsókninni. Með því að hringja og óska eftir þátttöku tókst að 

hækka svarhlutfallið. Við úrvinnslu gagnanna var notast við tölfræðiforritið SPSS og 

við vinnslu á niðurstöðum var notast við forritið Excel til að reikna út 

prósentuhlutfall og setja niðurstöður fram á lýsandi hátt í töflum og myndritum 

samhliða umfjöllun. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar með lýsandi tölfræði 

sem sett er upp með myndum og töflum. Kaflinn er byggður þannig upp að fyrst er 

gerð grein fyrir fjölda þátttakenda, bakgrunni, kyni og aldri, ásamt staðsetningu 

skólans og fjölda nemenda. Þar á eftir koma niðurstöður um reynslu og mat 

skólastjórnenda á upplýsingagjöf er varðar fósturbarn við upphaf náms í skólanum. 

Lýst er niðurstöðum rannsóknar um hvernig fylgst er með framvindu í námi 

fósturbarna og svörum um þátttöku, virkni og stöðu fósturbarna í skólanum. Þess 

ber að geta að uppröðun svarmöguleika úr spurningalistanum hefur verið breytt til 

að auðvelda úrlestur þeirra. 

4.1  Bakgrunnur þátttakenda 

Eins og áður hefur verið fjallað um eru grunnskólar á Íslandi 175 talsins. Alls bárust 

svör frá 81 skóla, eða 46,3%, en þar sem markmið rannsóknarinnar var einungis að 

skoða reynslu og mat skólastjórnenda sem tekið hafa við fósturbörnum á 

síðastliðnum 12 mánuðum svöruðu skólastjórnendur, sem ekki höfðu haft 

fósturbarn í skólanum á síðastliðnum 12 mánuðum eða vissu ekki til þess að 

fósturbarn á vegum barnaverndaryfirvalda væri í skólanum, einungis fyrstu 

spurningunni í spurningalistanum. Hlutfall skólastjórnenda sem svaraði því að 

fósturbarn væri í skólanum var 38,3% (sjá töflu 3). 

Tafla 3. Hlutfall þeirra sem svöruðu rannsókninni 

  
Fjöldi 

skólastjóra Hlutfall 

Skólastjórnendur sem hafa haft fósturbörn á 
sl. 12 mánuðum 31 38,3% 

Skólastjórnendur sem hafa ekki haft 
fósturbörn á sl. 12 mánuðum 48 59,3% 

Skólastjórnendur sem vita ekki hvort 
fósturbarn sé í skólanum 2 2,5% 

Heild 81 100% 
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Þátttakendur voru spurðir um fjölda fósturbarna eftir árgangi í viðkomandi 

skóla. Spurt var um fjölda barna í 1.-7. bekk og fjölda fósturbarna í 8.-10. Bekk. Eins 

og sjá má í tölfunni nefndu skólastjórnendur alls 42 fósturbörn sem höfðu verið við 

nám í skólanum á undangengnum 12 mánuðum og höfðu flestir skólanna (44,8%) 

fósturbörn einungis á unglingastigi, en um fjórðungur skólanna hafði haft 

fósturbörn á báðum skólastigum (sjá töflu 4). 

Tafla 4. Fjöldi fósturbarna 

 

 

 

Flestir (12,3%) skólastjórnendanna höfðu frekar langan starfsaldur, eða 11 

ár eða lengur. Fæstir höfðu starfað sem skólastjórnendur í skemur en tvö ár, eða 

6,9%. 9,9% skólatjórnenda höfðu starfað í 2-5 ár og 11,1% skólastjórnenda hafði 

starfað 6-10 ár. Þess má geta að níu þátttakendur slepptu því að svara 

spurningunni um starfsaldur. Mun fleiri skólastjórnendur utan 

höfuðborgarsvæðisins tóku þátt í rannsókninni. Flestir skólarnir voru frá 

Norðurlandi eystra og Suðurlandi. Lægstu tölur svarenda voru hjá 

skólastjórnendum skóla í Reykjavík og nágrenni Reykjavíkur (sjá mynd 1). 

  

Fjöldi fósturbarna Hlutfall fósturbarna Fjöldi skóla Hlutfall skóla

1.-7. bekk 11 26,2% 9 31,0%

8.-10. bekk 15 35,7% 13 44,8%

Bæði námsstig 16 38,1% 7 24,1%

42 100% 29 100%
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Mynd 1. Þátttaka skóla í rannsókninni eftir landshlutum 

Algengast var að fósturbörn væru í skólum með nemendfjölda á bilinu 51 til 

150, eða í 10 skólum. Fæstir skólarnir voru með nemendafjölda yfir 451, eða 

einungis 2 (sjá mynd 2). 

 

Mynd 2. Fjöldi nemenda í þeim skólum sem voru með fósturbörn 
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Spurt var um aðrar fagstéttir sem væru starfandi í viðkomandi skóla. Í 

flestum skólunum þar sem fósturbörn stunda nám starfar hjúkrunarfræðingur, 

þroskaþjálfi og sálfræðingur. Í fæstum tilvikum störfuðu þar félagsráðgjafar. Tveir 

skólar nefndu aðrar starfstéttir, má þar nefna atferlisfræðing og stuðningsfulltrúa 

(sjá mynd 3). 

 

Mynd 3. Fjöldi skóla þar sem aðrar starfsstéttir en kennarar starfa í skólunum  

4.2 Verklag barnaverndarnefnda og skóla 

Í spurningalistanum var spurt um verklag barnaverndarnefnda og skóla þegar 

fósturbörn koma í nýjan skóla. Skólastjórnendur voru beðnir að taka afstöðu til 

nokkurra fullyrðinga um stöðu fósturbarna. Þar sem líklegt er að skólstjórnendur 

hafi reynslu af fleiru en einu fósturbarni við skólann á tímabilinu sem spurt er um, 

voru þeir beðnir að svara fullyrðingunum út frá því fósturbarni sem síðast hóf nám 

við skólann. Spurt var hvort skólastjórnendur teldu að þeir hefðu fengið 

nægjanlegar upplýsingar um fósturbarnið áður en það hóf nám í skólanum. 

Tæplega helmingur skólastjórnenda, töldu að upplýsingar um fósturbarnið væru 

nægjanlegar. Rúmlega 40% svarenda töldu hins vegar að svo sé ekki. Tæplega 10% 

skólastjórnenda vissu ekki hvort nægjanlegar upplýsingar hefðu borist skólanum 

við upphaf skólagöngu fósturbarns (sjá mynd 4). 
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Mynd 4. Telur þú að skólinn hafi fengið nægjanlegar upplýsingar um fósturbörnin áður en þau 
hófu nám í skólanum? 

Einnig var spurt um hvaða aðilar það væru sem gáfu upplýsingar um fósturbarnið 

við upphaf skólagöngu í skólanum. Eins og sjá má í töflu 5 svöruðu 

skólastjórnendur því til að upplýsingar um viðkomandi fósturbarn kæmu frá 

fósturforeldrum, barnaverndarnefndum eða fyrri skóla barnsins, en á bilinu 63-

88% skólstjórnendanna merktu við þessa svarmöguleika. Fæstir skólastjórnendur 

töldu að upplýsingar kæmu frá forsjáraðilum eða kynforeldrum. Þrír 

skólastjórnendur sögðu að upplýsingar hafi borist frá félagsþjónustu og 

þjónustumiðstöðvum (sjá töflu 5). 

Tafla 5. Frá hverjum fékk skólinn upplýsingarnar? 

  Fjöldi svara Hlutfall svara Hlutfall svarenda 

Upplýsingar frá fósturforeldrum 14 31,9% 87,5% 

Upplýsingar frá Barnavernd 11 25,0% 68,8% 

Upplýsingar frá fyrra skóla barns 10 22,7% 62,5% 

Upplýsingar frá forsjáraðilum 3 6,8% 18,8% 

Upplýsingar frá foreldrum 3 6,8% 18,8% 

Upplýsingar frá öðrum, hverjum? 3 6,8% 18,8% 

Alls 44 100%   

Svarendur merktu við allt sem við átti 
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Óskað var eftir því að skólastjórnendur legðu mat á hvers konar upplýsingar 

þeir telji að vanti við upphaf skólagöngu fósturbarns. Tæplega 90%  

skólastjórnenda telur að upplýsingar um stuðningsþarfir fósturbarns vanti, eða 

84,6%. Rúmlega helmingur skólastjórnenda töldu að upplýsingar vantaði um fyrri 

skóla fósturbarns,eða 53,8%. Einnig telja 46,3 skólastjórnenda að upplýsingar vanti 

er varðar umgengi barns við forsjáraðila eða kynforeldra Enginn skólastjórnandi 

taldi að upplýsingar vantaði um tíma barns í fóstri (sjá mynd 5). 

 

Mynd 5. Hlutfall skólastjórnenda sem nefna að tilteknar upplýsingar hafi vantað um fósturbarnið. 
Svarendur merktu við allt sem við átti. 

4.3 Framvinda í námi 

Spurt var hvernig fylgst væri með framvindu fósturbarns í námi og hverjir kæmu að því. 

Flestir skólastjórnendur tilgreindu að fylgst væri með framvindu fósturbarns í námi með 

reglulegum fundum með fósturforeldrum barns, eða 64,5%. Einnig svöruðu flestir því til 

að haldnir væru reglulegir fundir um málefni fósturbarns, þegar þurfa þykir hverju sinni, 

með þeim aðilum sem þörf er á hverju sinni. eða. Rúmlega helmingur skólastjórnenda 

svöruðu því til að haldnir væru reglulegir fundir með umsjónarkennara, fósturbarni, 

fósturforeldrum og barnaverndarnefndinni, eða 51,65. Tæplega fjórðungur 

skólastjórnenda töldu að haldnir væru reglulegir fundir með fósturbarninu, eða 22,6%. 
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Einn skólastjórnandi taldi að um óreglulega fundi með barnaverndarnefnd væri um að 

ræða, þegar fylgst væri með framvindu í námi fósturbarns. Annar nefndi 

nemendaráðsfund. Einn skólastjórnandi nefndi að fósturforeldrar fylgdust með 

framvindu barns í námi eins og aðrir foreldrar. Einn skólastjórnandi nefndi að 

upplýsingar um framvindu í námi kæmu fram í Mentor (sjá mynd 6).  

 

Mynd 6. Hvernig fylgst er með framvindu fósturbarna í námi  

4.4 Þátttaka og virkni fósturbarna í skólanum 

Nokkuð mismunandi var hvernig skólastjórnendur mátu þátttöku fósturbarna í 

félags- og tómstundastarfi. Þó voru flestir sammála um að þátttaka fósturbarna í 

íþróttastarfi sé mun minni en jafnaldra þeirra, en 60% skólastjórnenda töldu svo 

vera. Þegar kemur að félagstarfi innan skólans voru flestir sammála um að 

fósturbörn taki að jafnaði jafn mikinn þátt og jafnaldrar þeirra. Sama á við um 

önnur félags og tómstundastörf þar sem 60% skólastjórnenda töldu að fósturbörn 

taki jafn mikinn þátt þegar tekið er mið af jafnöldrum (sjá töflu 6) 
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Tafla 6. Þátttaka fósturbarna í félags- og tómstundastarfi samanborið við jafnaldra í skólanum 

 Þátttaka í: 

Fósturbarnið 
tekur meiri 

þátt 

Fósturbarnið 
tekur jafn 

mikinn þátt 

Fósturbarnið 
tekur minni 

þátt 
Fjöldi 

svarenda 

Tónlistarnámi 0,0% 54,2% 45,8% 24 

Íþróttastarfi utan skólatíma 4,0% 36,0% 60,0% 25 

Félagsstarfi innan skólans 0,0% 70,4% 29,6% 27 

Öðru félags- og tómstundastarfi 0,0% 61,5% 38,5% 26 

4.5 Staða fósturbarna í skólanum 

Spurt var um hvort skólastjórnendur væru sammála eða ósammála mismunandi 

fullyrðingum um stöðu þess fósturbarns sem síðast hóf nám við skólann. 

Niðurstöður úr þessum spurningum má sjá í töflu 7 og á mynd 8. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að 70% skólastjórnenda meta það svo að fósturbörn á 

vegum barnaverndaryfirvalda eigi í námserfiðleikum og 67% skólastjórnenda telja 

þau sýna merki um geðræna erfiðleika. Rúmlega helmingur skólastjórnenda, eða 

53,3%, er sammála því að barn trufli kennslustundir. Tæplega 70% skólastjórnenda 

telja að fósturbörn séu ekki lögð í einelti né leggi önnur börn í einelti.  
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Tafla 7. Ertu sammála eða ósammála eftirtöldum fullyrðingum um stöðu fósturbarns sem síðast 
hóf nám við skólann?  
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Barnið á í námserfiðleikum 57% 13% 7% 3% 20% 

Barnið sýnir merki um geðræna 
erfiðleika 10% 57% 7% 7% 20% 

Barnið fær stuðning frá 
fósturforeldrum við heimanám 27% 37% 27% 3% 7% 

Barnið tekur þátt í félaglífi utan skólans 25% 29% 25% 18% 4% 

Barnið truflar kennslustund 20% 33% 10% 13% 23% 

Barnið sinnir heimanámi 30% 20% 23% 17% 10% 

Barnið beitir ofbeldi 7% 30% 17% 13% 33% 

Barnið á í góðum samskiptum við 
jafnaldra 10% 17% 31% 24% 17% 

Barnið stendur sig vel í náminu 7% 20% 23% 23% 27% 

Skólasókn barnsins er áfátt 14% 11% 4% 25% 46% 

Barnið verður fyrir einelti af öðrum 
nemendum 0% 24% 17% 21% 38% 

Barnið leggur önnur börn í einelti 0% 17% 14% 28% 41% 

Á bilinu 28-30 skólastjórnendur svöruðu staðhæfingunum. 
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Á súluritunu hér fyrir neðan má sjá hlutfall skólastjórnenda sem var frekar eða 
mjög sammála tilteknum fullyrðingum um stöðu fósturbarns sem síðast hóf nám 
við skólann (sjá mynd 7). 

 

Mynd 7. Hlutfall skólastjórnenda sem voru sammála tilgreindum fullyrðingum 

 

4.6 Samstarf skóla við fósturforeldra og barnavernd 

Skólastjórnendur voru beðnir um að gefa samstarfi skóla og fósturforeldra einkunn 

á kvarðanum 1-10, þar sem 1 þýðir mjög slæmt og 10 mjög gott. Einnig voru þeir 

beðnir að gefa samstarfi skóla og barnaverndar einkunn á sama kvarða. 

Skólastjórnendur töldu samstarfið við fósturforeldra vera mun betra en samstarf 

skólans við barnavernd. Algengustu einkunnir skólastjórnenda á samstarfinu við 

fósturforeldra var 8 og 9, eða 54% skólastjórnenda gáfu þá einkunn. Tölfræðilegur 
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marktækur munur var á mati skólastjórnenda á samstarfi skólans við fósturforeldra 

annars vegar og samstarfi skólans við barnavernd hinsvegar. Að jafnaði gáfu þeir 

samstarfinu við fósturforeldra betri einkunn (M=7,73) en samstarfinu við 

barnavernd (M=6,27), t(29)=2,41 ,p=0,023 (sjá mynd 8 og 9).  

 

Mynd 8. Mat skólastjórnenda á samstarfi, skóla við fósturforeldra  á kvarðanum 1 -10 þar sem 1 
þýðir mjög slæmt og 10 mjög gott (N=30) 

Skólastjörnendur gáfu samstarfi skólanns við barnavernd lægri einkunn og 

var algengasta einkunn þeirra á samstarfinu 6, eða 27% skólastjórnenda sem gáfu 

þá einkunn (sjá mynd 9) 

 

Mynd 9. Mat skólastjórnenda á samstarfi við barnaverndarnefndir  á kvarðanum 1 -10 þar sem 1 

þýðir mjög slæmt og 10 mjög gott (N=30) 

0% 

7% 

0% 

3% 

7% 

0% 

13% 

27% 27% 

17% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7% 

0% 

3% 

10% 

13% 

27% 

7% 

13% 

10% 10% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



  

46 

4.7 Þekking  

Í síðustu spurningu listans voru skólastjórnendur spurðir hvort þeir hefðu kynnt sér 

reglugerð nr. 547/2012 um skólagöngu fósturbarna. Flestir skólastjórnendur 

svöruðu því til að hafa kynnt sér reglugerðina, eða 80% og um 20% höfðu ekki 

kynnt sér þessa reglugerð (sjá mynd 10). 

 

Mynd 10. Þekking á reglugerð um skólagöngu fósturbarna (N=30) 

Já ég hef kynnt mér þessa 
reglugerð 
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5 Umræður og lokaorð 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og leitast við að 

tengja þær við fræðilega umfjöllun um leið og rannsóknarspurningum er svarað. 

Fyrst er umfjöllun um styrkleika og veikleika rannsóknarinnar og síðan umfjöllun 

um bakgrunn þátttakenda. Að lokum verður rannsóknarspurningunum svarað. 

5.1 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknarinnar er  að hún gefur ákveðnar vísbendingar um stöðu 

fósturbarna í skólunum að mati skólastjórnenda. Einnig er um þýðisrannsókn að 

ræða þar sem allir skólastjórnendur eru í þýðinu. Það gefur henni ákveðið gildi þar 

sem unnið er með allt heildarmengið, sem eru þá allir skólastjórnendur á landinu, 

en ekki úrtak (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Niðurstaðan gefur 

því ákveðnar vísbendingar um aðlögun, þátttöku og virkni fósturbarna út frá 

reynslu og mati skólastjórnenda á Íslandi.  

Þátttaka í rannsókninni var frekar dræm eða um 46%. Óneitanlega er það 

helsti veikleiki rannsóknarinnar og velta má fyrir sér hvers vegna þátttaka var ekki 

betri. Rannsakandi hringdi í rúmlega 58 skóla og ítrekaði ósk um þátttöku eins og 

hefur verið fjallað um. Því var vel tekið af þeim skólastjórnendum sem náðist í en 

jafnframt komu fram ábendingar um ákveðinn misskilning varðandi kynningarbréf 

rannsóknarinnar (sjá fylgiskjöl). Fram kom í kynningarbréfinu að um rannsókn á 

skólagöngu fósturbarna væri að ræða. Nokkrir skólastjórnendur svöruðu því til að 

ekki væri þörf á að svara rannsókninni þar sem skólastjórnendur vissu ekki til þess 

að fósturbarn væri í skólanum. Einnig var bent á að ekki væri fósturbarn í 

viðkomandi skóla og þar af leiðandi gætu þeir ekki svarað spurningarlistanum. 

Þessi miskilningur gæti skýrt dræma þátttöku í rannókninni. Það kom einnig fram 

hjá nokkrum ábendingar þess efnis að mikið væri um allskonar kannanir og 

rannsóknir þar sem óskað var eftir þátttöku skólanna eða skólastjórnenda á sama 

tíma. Sem getur þá einnig verið ástæðan fyrir dræmri svörun í rannsókninni. 
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5.2 Þátttakendur 

Fjöldi grunnskóla á landinu eru 175 og 81 skólastjórnandi tók þátt í rannsókninni, 

eða 46,3%. 31 skólastjórnandi hafði innritað fósturbarn á vegum barnaverndar-

yfirvalda í skóla á síðastliðnum 12 mánuðum. Flestir skólastjórnendur sem svöruðu 

spurningalistanum voru skólastjórnendur skóla sem staðsettir eru utan Reykjavíkur 

og nágrennis. Í lok árs 2011 voru 208 fósturbörn á grunnskólaaldri í fóstri á vegum 

barnaverndarnefnda (Halla Björk Marteinsdóttir, munnleg heimild, 22. október 

2012). Fram kom hjá þessum 31 skólastjórnenda sem svaraði rannsókninni að 42 

fósturbörn stunda nám í viðkomandi skólum. Þess ber þó að geta að ekki lá fyrir 

fjöldi fósturbarna í grunnskólum hér á landi á þeim tíma sem rannsóknin var gerð. 

Hins vegar er ljóst að fjöldi þeirra barna sem upplýsingar bárust um er mun minni 

en heildarfjöldi barna í fóstri segir til um. 

5.3 Eru upplýsingar um fósturbarn nægjanlegar að mati skólastjórnenda? 

Ein af ástæðum þess að fósturbarn nái ekki árangri í skóla er talin vera sú að 

nægjanlegar upplýsingar um fósturbarnið séu ekki fyrir hendi til að hægt sé að gera 

ráðastafanir um hvers konar stuðning barnið þarfnist. Ekki sé nóg að huga eingöngu að 

öryggi barns heldur þurfi einnig að huga að þörfum þess (Vacca, 2008). Í þessari 

rannsókn voru skólastjórnendur beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þeir telji að 

nægjanlegar upplýsingar um fósturbarnið hafi borist skólanum við upphaf skólagöngu 

þess og hvaðan þær upplýsingar hafið komið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

tæplega helmingur skólastjórnanda, eða 41,9%, telji að svo sé ekki og að 9,7% vita ekki 

hvort að nægjalegar upplýsingar hafi borist skólanum. Flestir skólastjórnendur eða 

87,5%. merktu við að upplýsingar kæmu frá fósturforeldrum, 68,8% skólastjórnenda 

merktu við að upplýsingar kæmu frá barnavernd og 62,5% frá fyrri skóla barns. 

Skólastjórnendur voru einnig beðnir að meta hvers konar upplýsingar vantaði um 

fósturbarnið við upphaf skólagöngu þess í nýja skólanum. Flestir skólastjórnendur töldu 

að upplýsingar um stuðningsþarfir barna hafi vantað, eða í 84,6% tilvika. Einnig voru rúm 

53,8% skólastjórnenda sem töldu skorta upplýsingar frá fyrri skóla fósturbarns. 

Rétt er að benda á í þessu samhengi að í reglugerð um fóstur nr. 804/2004 

er kveðið á að barnaverndarnefndum beri að útfæra í fóstursamningi hvers konar 

stuðning fósturbarnið þurfi. Í reglugerðinni eru tekin dæmi um stuðning eins og 
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viðtöl við sálfræðing og geðlækni, sérstaklega þegar um styrkt fóstur er að ræða. 

Barnaverndarnefndum ber einnig að taka afstöðu í fóstursamningi til annars konar 

þjónustu eins og stuðningsúrræða fyrir fósturbarnið. Vert er einnig að geta þess að 

í reglugerð um skólagöngu fósturbarna nr. 547/2012 kveður á um að 

fræðsluyfirvöld í fyrra sveitarfélagi fósturbarnsins veiti upplýsingar um fyrri 

skólagöngu og stuðningsþarfir þegar fósturbarn er innritað í nýjan skóla. 

Niðurstöður rannsóknar sem snúa að þessum þætti sýna að bæta þarf 

verklag er varðar upplýsingagjöf um fósturbarnið þegar það innritast í nýjan skóla 

að mati skólastjórnenda. Æskilegt er að skólasamfélagið og kennarar fósturbarns 

séu vel upplýstir um stöðu mála hjá viðkomandi barni til að hægt sé að gera 

viðeigandi ráðstafanir. Einnig má benda á rannsókn þeirra þar sem notað var 

staðlað matstæki til að kortleggja hvert barn hvað varðar hugsanlega erfiðleika 

sem og styrkleika í upphafi skólagöngu, ásamt þörfum fósturbarnsins fyrir stuðning 

þar sem markvisst var nýttur stuðningur skólanna. Þetta sýndi framfarir hjá 

fósturbarni bæði fyrir og eftir íhlutun. Markviss og einstaklingsmiðaður stuðningur 

við fósturbarn í skólanum hefur gefið góða raun og betri niðurstöðu en óstaðlað 

mat sem kennarar og félagsráðgjafar nota sín á milli til að meta námsstuðning og 

þarfir fósturbarns. Þekking félagsráðgjafa á skólasamfélaginu skilar sér í betri 

menntun fósturbarna. Rannsóknir hafa sýnt að þegar félagsráðgjafi búi yfir 

þekkingu á lögum og reglugerðum sem skólinn starfar eftir skili það sér í 

markvissari vinnubrögðum félagsráðgjafa hvað varðar námslegan stuðning við 

fósturbörn (Tideman, Vinnerljung, Hintze og Isaksson, 2011; Zetlin, Wienberg og 

Kimm, 2005).  

5.4 Hvernig er fylgst með framvindu í námi fósturbarna? 

Tilgangur eftirfylgdar með námsframvindu er að fylgjast með því hvernig nemanda 

tekst að ná námsmarkmiðum sínum og meta hverjir þurfi á sérstakri aðstoð að 

halda. Þetta mat á árangri og framförum skal fara fram með reglubundnum hætti 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Flestir skólastjórnendur meta það svo að 

fósturforeldrar komi í flestum tilfellum að því að meta framvindu fósturbarns í 

námi, eða í 64,5%. Hins vegar meta skólastjórnendur þátt barnaverndarnefnda ekki 

svo mikinn þar sem 29% skólastjórnenda segja að fylgst sé með framvindu 
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fósturbarns í námi með reglulegum fundum með starfsmönnum barnaverndar-

nefnda. Í því samhengi er vert að hafa í huga að eftirlitsskylda barnaverndarnefnda 

helst þó fósturbarn stundi nám í öðru sveitarfélagi en lögheimili þess er, eins og 

fram kemur í reglugerð um skólagöngu fósturbarna nr. 547/2012. Hins vegar hafa 

barnaverndarnefndir heimild til að óska eftir því að sveitarfélag viðkomandi skóla, 

sem barnaverndarnefnd ráðstafar fósturbarni til, taki við málefnum barnsins 

meðan fósturráðstöfun varir. Telja má að hægara sé um vik að sinna eftirlitsskyldu 

reglulega af hálfu barnaverndarnefnda sé það gert frá sama sveitarfélagi og fóstur-

barnið stundar nám í. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að fósturbörnin 

sjálf eru sjaldan þátttakendur í reglulegum fundum þegar kemur að því að meta 

framvindu þeirra í námi eða einungis í rúmlega 9% tilvika. Niðurstaða þessarar 

rannsóknar er í takt við aðrar rannsóknir, sem sýna að þátttaka barna á eigin 

málefnum er ekki í forgrunni í barnaverndarvinnunni (Anni G. Haugen, 2011; 

Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

5.5 Reynsla og mat skólastjórnenda á líðan og virkni fósturbarna í nýjum skóla 

Erlendar rannsóknir sýna að fósturbörn verða oftar fyrir einelti, glíma í miklum 

mæli við námserfiðleika, eiga við hegðunarvanda að stríða og hafa lélegra sjálfsmat 

þegar tekið er mið af jafnöldrum þeirra. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

ákveðnar vísbendingar um að fósturbörn hér á landi eigi við námserfiðleika að 

stríða, þar sem 70% skólastjórnenda sem þátt tóku í rannsókninni telja að svo sé. 

Tveir þriðju skólastjórnenda meta það svo að fósturbörn eigi líka við geðræna 

erfiðleika. Þessi niðurstaða gefur ákveðna vísbendingu um stöðu fósturbarna hér á 

landi. Einnig er hún í takt við aðrar rannsóknir, sem gerðar hafa verið hér á landi, er 

fjalla um námslega stöðu fósturbarna og barna sem barnaverndaryfirvöld hafa haft 

afskipti af (Halldór S. Guðmundsson, 2005; Sigríður Jónsdóttir, 1993). Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til að þörf sé á skýrari eftirfylgd varðandi nám fósturbarna 

og barna sem barnaverndaryfirvöld hafa afskipti af. Mikilvægt er að 

skólasamfélagið viti strax að þörf er á stuðningi við barnið til þess að reyna að 

koma í veg fyrir að vandi þess verði stærri og erfiðari viðureignar. Er það mat 

rannsakanda að mun skilvirkara væri að styðja og styrkja barnið námslega strax í 
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upphafi afskipta barnaverndaryfirvalda með því að virkja skólasamfélagið strax 

með tilliti til stuðnings barns í námi.  

Lokaspurningin í rannsókninni var hvort skólastjórnendur hefðu kynnt sér nýlega 

reglugerð nr. 547/2012 um skólagöngu fósturbarna. Svöruðu 80% skólastjórnenda því til 

að þeir hefðu kynnt sér hana. Fyrir því hvers vegna 20% skólastjórnenda hafa ekki kynnt 

sér reglugerðina eru örugglega nokkrar ástæður. Í fyrsta lagi er stutt síðan að hún tók 

gildi, það er að segja 5. júní síðastliðinn. Í öðru lagi má spyrja hvernig staðið hafi verið að 

því að kynna þessa reglugerð. Einnig má ekki horfa fram hjá því að að þrátt fyrir að stutt 

er síðan að reglugerð var kynnt eru 80% skólastjórnenda sem þátt tóku í ransókninni 

sem hafa kynnt sér þessa reglugerð. 

6 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa nokkuð skýrt tilefni til að bæta þurfi enn frekar 

framkvæmd, verklag og upplýsingamiðlun skóla og barnaverndar. Rannsókn þessi 

gefur vísbendingar um að fósturbörn eigi við námserfiðleika að etja, sýni merki um 

geðræna erfiðleika og að þátttaka þeirra í félags- og tómstundastarfi sé minni. Einnig 

sýna niðurstöður rannsóknarinnar að upplýsingagjöf til skóla með fósturbarni séu ekki 

nægjanlegar að þeirra mati. Samstarf fósturforeldra og skóla er nokkuð gott 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar. Æskilegt væri að upplýsingagjöfin hvað 

varðar fósturbarnið sé skýr gagnvart öllum er málið varða og fari fram í upphafi. Þarna 

er átt við nýja skólann, fyrri skóla fósturbarns, barnaverndarnefnd, fósturforeldra og 

barnið sjálft. Segja má að niðurstöðurnar sýni að kviknað hafi „rautt ljós“, eins og 

fjallað er um í umræðukaflanum, um viðmið fósturs eða vistunar barns utan heimilis 

þegar kemur að aðlögun, þátttöku og virkni fósturbarna í nýjum skóla. Þegar rauð laus 

kvikna vekur það spurningar um hvort framkvæmdinni sé áfátt, kallar á skýringu eða 

hugsanlegar úrbætur á verklagi. Mikilvægt er því að gera fleiri rannsóknir á þessu sviði 

og í því samhengi væri áhugavert að gera eigindlega viðtalsrannsókn við fósturbörnin 

varðandi þeirra reynslu og mat á aðlögun í nýjum skóla eftir afskipti 

barnaverndaryfirvalda.  

 

Sigurrós Ragnarsdóttir 
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7 Fylgiskjöl 

7.1 Spurningalistinn 

Spurningalisti 

Í þessum spurningalista er spurt um fósturbörn á vegum barnaverndaryfirvalda samkvæmt 

65. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 

Svör skulu miðast við fósturbörn sem stunda nám í skólanum í dag eða hafa stundað nám í 

skólanum á síðustu 12 mánuðum. 

Spurning 1 

Er nú/eða hefur verið á síðustu 12 mánuðum fósturbarn á vegum barnaverndaryfirvalda í 

þínum skóla? 

 

Já 

Nei 

Veit ekki 

Spurning 2 

Fjöldi fósturbarna 

 

Hver er fjöldi fósturbarna í 1. - 

7. bekk? 

 

 

Hver er fjöldi fósturbarna í 8. - 

10. bekk? 

 

 

 

Spurning 3 

Telur þú að skólinn hafi fengið nægjanlegar upplýsingar um fósturbarn(ið)/-börn(in) áður en 

það/þau hóf(u)  

nám í skólanum?  

 

Já  

Nei  

Veit ekki  
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Spurning 4 

Frá hverjum fékk skólinn upplýsingarnar? (Merktu við allt það sem við á) 

Upplýsingar frá barnvernd  

Upplýsingar frá fósturforeldrum Upplýsingar frá fyrri skóla barns  

Upplýsingar frá forsjáraðilum  

Upplýsingar frá foreldrum  

Upplýsingar frá öðrum,  

hverjum?  

Spurning 5 

Hvaða upplýsingar vantaði að þínu mati? (Merktu við allt sem við á)  

 

Upplýsingar um fyrri skólagöngu barns  

Upplýsingar um stuðningsþarfir barns  

Upplýsingar um hagi og þarfir barns meðan fóstur varir  

Upplýsingar um tíma barns í fóstri  

Upplýsingar um heilsufar barns  

Upplýsingar um áfengis- og vímuefnaneyslu barns  

Upplýsingar um forsjáraðila/kynforeldra barns  

Upplýsingar um fósturforeldra barns  

Upplýsingar um umgengni barns við forsjáraðila/kynforeldra  

Aðrar upplýsingar, hverjar?  

Spurning 6 

Hvernig er fylgst með framvindu fósturbarns/-barna í námi og hverjir koma að því? (Merktu 

við allt sem við á)  

Reglulegir fundir með starfsmanni frá barnavernd  

Reglulegir fundir með fósturforeldrum  

Reglulegir fundir með fósturbarni  

Reglulegir fundir með umsjónarkennara  

Reglulegir fundir með starfsmanni frá barnavernd, fósturforeldrum, fósturbarni og 

umsjónakennara  

Haldinn er fundur um málefni fósturbarns þegar þörf er á, með þeim aðilum sem þurfa 

þykir hverjusinni  

Fylgst er með fósturbarni með öðrum hætti, hvernig?  

Á ekki við  
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Spurning 7 

Telur þú að það fósturbarn á vegum barnaverndar sem síðast hóf nám við skólann taki meiri, 

jafn mikinn eða minni þátt í félags- og tómstundastarfi en jafnaldrar þess í skólanum? (Ef 

fleiri en eitt fósturbarn hóf nám á sama tíma, vinsamlega hafðu eitt þeirra í huga þegar þú 

svarar spurningunni) 

 

 
Fósturbarnið 

tekur meiri þátt 

 

Fósturbarnið 

tekur jafn 

mikinn þátt 

Fósturbarnið 

tekur minni 

þátt 

Veit ekki 

Tónlistarnámi     

Íþróttastarfi utan 

skólatíma 
    

Félagsstarfi 

innan skólas 
    

Öðru félags- og 

tómstundastarfi 
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Spurning 8 
Ertu sammála eða ósammála eftirtöldum fullyrðingum um stöðu fósturbarns sem síðast hóf 

nám við skólann? (Ef fleiri en eitt fósturbarn hóf nám á sama tíma, vinsamlega hafðu eitt 

þeirra í huga þegar þú svarar spurningunni)  

 

 
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorkné 

sammála 

frekar 

sammála 

Mjög 

ósammála 

Veit 

ekki/ 

á ekki 

við 

Barnið á í 

námserfiðleikum  
      

Skólasókn 

barnsins er áfátt  
      

Barnið beitir 

ofbeldi  
      

Barnið verður 

fyrir einelti af 

öðrum 

nemendum  

      

Barnið leggur 

önnur börn í 

einelti  

      

Barnið truflar 

kennslustund  
      

Barnið sinnir 

heimanámi  
      

Barnið tekur þátt 

í félagslífi utan 

skólatíma  

      

Barnið á í góðum 

samskiptum við 

jafnaldra  
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Barnið sýnir merki 

um geðræna 

erfiðleika  

      

Barnið stendur 

sig vel í náminu  
      

 

Spurning 9 

Ef þú ættir að gefa samstarfi fósturforeldra og skólans einkunn á skalanum 1-10, þar sem 1 

þýðir mjög slæmt og 10 þýðir mjög gott, hvaða einkunn myndir þú gefa því samstarfi? Leitað 

er eftir þínu mati og þeirri einkunn sem þú gæfir samstarfinu að jafnaði.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Spurning 10 

Ef þú ættir að gefa samstarfi barnaverndar og skólans einkunn á skalanum 1-10, þar sem 1 

þýðir mjög slæmt og 10 þýðir mjög gott, hvaða einkunn myndir þú gefa því samstarfi? Leitað 

er eftir þínu mati og þeirri einkunn sem þú gæfir samstarfinu að jafnaði.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Spurning 11 
Að lokum koma nokkar spurningar um bakgrunn þinn sem notaðar verða við úrvinnslu 

könnunarinnar.  

 

Ertu karl eða kona?  

 

Karl  

Kona  

 

Spurning 12 

Hvaða ár ertu fædd(ur)?  

 

 

 

 

Spurning 13 

Í hvaða landshluta er skólinn sem þú starfar í?  

Reykjavík  

Nágrenni Reykjavíkur (Álftanes, Hafnafjörður, Garðabær, Kópavogur, Mosfellsbær, 

Seltjarnarnes)  

Reykjanesi Vesturlandi  

Vestfjörðum  

Norðurlandi vestra  

Norðurlandi eystra  

Austurlandi  

Suðurlandi  
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Spurning 14 

Hver er fjöldi nemenda við skólann?  

 

 

 

Spurning 15 

Hvaða bekkjum er kennt við skólann?  

 

 1. - 7. bekk  

 8. - 10. bekk 1. - 10. bekk  

 Öðrum bekk/bekkjum, hvaða?  

 

Spurning 16 

Hversu lengi í árum talið hefur þú starfað sem skólastjóri?  

 

Skemur en 2 ár  

2 - 5 ár  

11 ár eða lengur  

6 - 10 ár  

 

 

Spurning 17 

Hver af eftirtöldum starfsstéttum auk kennara starfa í skólanum? Vinsamlega hakið við þær 

starfsstéttir sem starfa við skólann og ritaðu starfshlutfall í viðeigandi reit.  

 

 
Félagsráðgjafi  

Háu starfshlutfalli?  

Í hve 

 
Iðjuþjálfi  

háu starfshlutfalli?  

Í hve 

 Námsráðgjafi  Í hve 



  

63 

háu starfshlutfalli?  

 
Sálfræðingur  

háu starfshlutfalli?  

Í hve 

 
Þroskaþjálfi  

háu starfshlutfalli?  

Í hve 

 
Hjúkrunarfræðingur  

háu starfshlutfalli?  

Í hve 

 
Önnur starfsstétt  

háu starfshlutfalli?  

Í hve 

 Engin af ofantöldum  Í hve 
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7.2 Kynningarbréf 

Reykjavík, 31 október 

2012 

Ágæti skólastjórnandi 

Erindi þessa bréfs er beiðni um þátttöku í könnun um skólagöngu fósturbarna. 

Könnunin er tvíþætt, spurningarlisti til allra skólastjóra annars vegar og til 

umsjónakennara fósturbarna hinsvegar. Rannsóknastofnun í barna- og 

fjölskylduvernd (RBF) og Sigurrós Ragnarsdóttir meistaranemi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands, munu vinna úr könnuninni. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna aðlögun, þátttöku og virkni fósturbarna á vegum 

barnaverndaryfirvalda við komu í nýjan skóla.  Rannsóknin er unnin með styrk frá 

Barnavinafélaginu sumargjöf.  Gagnasöfnun er á ábyrgð RBF en unnin af 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Um er að ræða netkönnun þar sem spurningarlisti er sendur á alla skólastjóra 

grunnskóla á landinu. Um 5-7 mínútur tekur að  svara spurningarlistanum.  

Samþykki til þátttöku felst í að þú velur að svara spurningarlistanum. Þá óskum við 

eftir netföngum umsjónarkennara þar sem fósturbörn eru í skólanum. MA nemi 

mun vinna úr gögnum frá skólastjórnendum. Ekki verður unnt að rekja svör til 

svarenda og ekki birt nein persónugreinanleg gögn. 

Þátttaka í rannsókninni er sjálfviljum og ekki er hægt að rekja svör til 

svarenda þegar unnið er úr gögnunum. Engin áhætta né ávinningur felst í 

þátttökunni, en ætla má að þátttaka þín skili sér í marktækum niðurstöðum um 

mikilvæga þætti í málefnum fósturbarna sem hægt er að nýta til að bæta þjónustu 

ef á þarf að halda. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar (nr. 

S5929/2012). Ef þú hefur einhverjar spurningar eða athugasemdir er þér velkomið 

að hafa samband við til RBF í síma 525-5200, netfang, rbf@hi.is eða Sigurrósu í 

síma 897-8048, netfang sir1@hi.is Leiðbeinandi nema hluta rannsóknarinnar er 

Halldór S. Guðmundsson lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 

(halldorg@hi.is).Með kveðju og von um að þú sjáir þér fært að taka þátt í 

rannsókninni 

Elísabet Karlsdóttir framkvæmdastjóri RBF  
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