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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um tengslamyndun barna á fyrsta ári og möguleg áhrif þess ef barn er 

sett í fóstur á þeim tíma. Tengslamyndun barns í frumbernsku er talin leggja grunn að 

því hvernig því tekst að mynda tengsl við aðra í framtíðinni. Kenningar sýna einnig fram 

á hve mikilvægt er að börn hafi sem fæsta umönnunaraðila á þessu tímabili. Barn sem 

sætir vanrækslu eða ofbeldi af hendi foreldra sinna tengist þeim síður á eðlilegan hátt 

en byggir frekar upp vantraust gagnvart þeim og öðrum í umhverfinu. Fóstur er algengt 

úrræði barnaverndarnefndar þegar barn getur ekki verið í umsjá foreldra sinna. Oft er 

um að ræða tilfinningalega og/eða félagslega erfiðleika foreldra þegar 

barnaverndarnefnd þarf að grípa til slíkra úrræða. Samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga skal alltaf láta reyna á stuðning við foreldra áður en gripið er til jafn 

afdrifaríkra aðgerða og að setja barn í fóstur. Markmið þessarar ritgerðar er að fræða 

þann sem kann að lesa ritgerðina um fósturúrræði og áhrif þess á tengslamyndun barna 

á fyrsta ári. Mikið hefur verið skrifað um börn í fóstri og mikilvægi þess að stöðugleiki sé 

í umönnun barna. Í barnaverndarlögum er einnig kveðið á um mikilvægi þess að börn 

upplifi stöðugleika. Það er því athyglisvert að skoða hvaða áhrif það hefur þegar barn fer 

milli umönnunaraðila á þessum tíma.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Verkefnið er 

metið til 12 eininga. 

Leiðbeinandi minn var Unnur V. Ingólfsdóttir og færi ég henni bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn, ábendingar og gagnrýnan yfirlestur. Ernu Árnadóttur íslenskufræðingi færi ég 

þakkir fyrir lokayfirlestur. Eiginmaður minn og dætur fá einnig þakkir fyrir stuðning og 

þolinmæði á námstímanum. 

Ritgerðina tileinka ég minningu ömmu minnar, Þóru Mörtu Þórðardóttur, en hún var 

fósturbarn. 
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1 Inngangur  

Fóstur er eitt elsta og algengasta úrræðið sem notað er af barnaverndarnefndum og er 

gripið til þess þegar fullreynt er að foreldrar geta ekki annast börnin sín eins og til er 

ætlast. Með því er börnum ætlað öruggara umhverfi til að þroskast og dafna (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004; Anni G. Haugen, 2004). Alls konar ástæður geta legið að baki því að 

foreldrar geta ekki annast börn sín sjálfir en oft er um persónuleg og félagsleg vandamál 

foreldra að ræða (Guðrún Kristinsdóttir, 2004.)  

Fyrsta árið í lífi barns er talið mikilvægasta tímabilið fyrir tengslamyndun þess. Barn 

myndar oftast sín fyrstu nánu tengsl við móður sína. Tengslin myndast við að hún annast 

frumþarfir þess, gefur því brjóst og bregst við barninu þegar það grætur. Stöðugleiki er 

mikilvægur í umönnun barnsins og þarf móðirin að sýna að hún er til staðar svo barnið 

læri að treysta henni og umhverfinu (Bowlby, 1982).  

Barnaverndarstarfsmaður, sem er í mörgum tilfellum félagsráðgjafi, getur átt erfitt 

með að meta hvort barn sé betur komið hjá öðrum umönnunaraðila en kynforeldrum 

sínum (Anni G. Haugen 2004; Anni G. Haugen, 2013; Munro, 2008). Ákvörðunin þykir 

erfiðari ef um vanrækslu er að ræða en ef líkamlegt ofbeldi á sér stað (Munro, 2008). En 

hver sem ákvörðunin verður getur hún verið afdrifarík fyrir barnið og foreldrana (Anni G. 

Haugen, 2004).  

Í ritgerðinni verður fjallað um tengslamyndun ungra barna og markmiðið er að 

skoða hvaða afleiðingar það hefur þegar rof verður í tengslamynduninni eins og þegar 

barn fer frá kynforeldrum til fósturforeldra. Einnig verður skoðað hvaða áhrif 

stofnanavistun getur haft á tengslamyndun barns. 

Áhuga höfundar á efni ritgerðarinnar má rekja til reynslu hans af vinnu með börnum 

á stofnun sem ekki geta dvalist hjá kynforeldrum. Efnið vakti ekki síst áhuga vegna 

þeirrar staðreyndar að börn eru vistuð á stofnun strax eftir fæðingu, þegar svo 

mikilvægt er talið að þau séu að kynnast einni „móður“, en fá þess í stað nokkra 

umönnunaraðila sem skiptast á vöktum.  
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Í ritgerðinni verður fjallað um skipulag barnaverndarmála, lög sem fjalla um málefni 

barna og tölulegar upplýsingar um fósturbörn. Gerð er grein fyrir mismunandi 

fyrirkomulagi fósturs barna og skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd. Einnig er 

fjallað um kenningar sem tengjast tengslamyndun barna. Þá er fjallað um 

tengslamyndun barna í fóstri og hvaða áhrif það hefur á tengslamyndun þeirra að fara á 

stofnun. Stuðst er við íslenskar og erlendar rannsóknir um efnið, ritrýndar greinar, lög 

um málefni barna, fræðibækur auk námsefnis í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvaða áhrif það hefur á ung börn að vera 

færð frá einum umönnunaraðila til annars. Þegar börn eru sett í fóstur er mikilvægt að 

þekkja til aðstæðna þess og hvað þau hafa reynt áður. Þannig er hægt að vinna með 

þeim á réttan hátt til að draga úr þeim skaða sem getur orðið við breytingar á lífi þeirra. 

Niðurstaðan getur því gagnast öllum sem vinna að málefnum barna, þar á meðal 

félagsráðgjöfum í vinnu með ungum börnum. 

Rannsóknarspurningin er því: Hver eru hugsanleg áhrif fósturvistunar á tengslamyndun 

barns? 
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2 Málefni barna 

Fósturúrræði eru á vegum barnaverndarnefndar. Til að átta sig betur á hvernig 

starfseminni er háttað í málefnum barna verður byrjað á að fjalla um hlutverk og 

starfsemi barnaverndaryfirvalda og lög sem varða réttindi barna. Einnig verður í 

kaflanum fjallað um fjölda barna í fóstri. 

2.1 Barnaverndaryfirvöld 

 Með hugtakinu barnaverndaryfirvöld er átt við velferðarráðuneytið og undirstofnanir 

þess sem eru kærunefnd barnaverndarmála, Barnaverndarstofa og barnaverndarnefndir 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a). 

Barnaverndarstofa sér meðal annars um samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs á 

landinu, ráðgjöf og fræðslu, eftirlit með störfum barnaverndarnefnda og leyfisveitingar 

til fósturforeldra. Að öðru leyti eru það barnaverndarnefndir sem bera ábyrgð á 

fósturúrræðum frá því fóstur hefst og þar til fóstri lýkur (barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaga. Íbúafjöldi að baki hverrar 

barnaverndarnefndar má ekki vera undir 1500 manns. Sveitarfélög með færri íbúa verða 

því að sameinast um eina nefnd (barnaverndarlög nr. 80/2002). Í barnaverndarnefnd 

eiga sæti fimm manns og mælst er til að í henni séu bæði lögfræðingur og sérfræðingar í 

málefnum barna. Nefndin sér um að ráða sérhæft starfsfólk eða tryggja sér með öðrum 

hætti aðgang að viðeigandi sérþekkingu (barnaverndarlög nr. 80/2002). Flestir 

starfsmenn barnaverndarnefnda eru félagsráðgjafar (Anni G. Haugen, 2013) og er 

hlutverk þeirra að veita foreldrum, stofnunum og öðrum, sem annast uppeldi barna, 

viðeigandi ráðgjöf og fræðslu (barnaverndarlög nr. 80/2002). Reglur um verkaskiptingu 

innan nefndarinnar og milli hennar og starfsmanna er á ábyrgð nefndarinnar (Björg 

Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Eyvindur G. Gunnarsson, Hrefna Friðriksdóttir, Páll 

Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson, 2009). Barnaverndarnefndir 

bera aðalábyrgðina á öllu ferlinu í barnaverndarmálum frá því að mál er tilkynnt til 

barnaverndaryfirvalda, hvaða úrræðum er beitt og þar til máli er lokað (barnaverndarlög 

nr. 80/2002).  
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Öll vinna í barnverndarstarfi er byggð á lögum þar um og í kaflanum hér á eftir 

verður fjallað um tvenn helstu lög sem varða rétt og vernd barna. 

2.2 Lög um málefni barna  

Barnalög nr. 76/2003 og barnaverndarlög nr. 80/2002 eru lög sem fjalla um réttindi 

barna. Markmið þeirra er að tryggja börnum nauðsynlega aðstoð ef þau búa við 

aðstæður sem ógna heilsu þeirra og þroska eða aðrar ófullnægjandi aðstæður. Einnig er 

markmið laganna að styðja við fjölskyldur í uppeldishlutverkinu og beita úrræðum þegar 

við á. Barn er samkvæmt þessum lögum einstaklingur undir 18 ára aldri 

(barnaverndarlög nr. 80/2002).  

2.2.1 Barnalög nr. 76/2003 

Samkvæmt 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 eiga börn rétt til lífs og þroska og njóta verndar 

og umönnunar sem hæfir aldri og þroska þeirra.  

Í málefnum sem varða barn þarf alltaf að hafa í fyrirrúmi það sem því er fyrir bestu. Í 

barnalögum er einnig kveðið á um rétt barnsins til að þekkja báða foreldra sína. 

Foreldrar fara með forsjá barns þar til það verður sjálfráða og eiga þeir að ala barn sitt 

upp af þeirri virðingu og umhyggju sem best hentar hag og þörfum barnsins. Með forsjá 

barns er foreldrum einnig skylt að vernda barn sitt gegn hvers kyns ofbeldi eða annarri 

niðrandi hegðun (barnalög nr. 76/2003). 

2.2.2 Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 kveða á um að úrræðum í þágu barna sé beitt í samráði og 

samstarfi við foreldra. Reyna á að skapa viðunandi aðstæður í fjölskyldunni áður en 

gripið er til annarra úrræða gegn vilja hennar. Þannig er horft til þess að stöðugleiki er 

mikilvægur í lífi barna og hagsmunir þeirra verði best tryggðir með því að alast upp í 

eigin fjölskyldu (barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Fóstur barns á ekki að standa lengur yfir en þörf er á. Fósturúrræði á helst að vera 

tímabundið og þarf að vera í reglulegri endurskoðun eins og kveðið er á um í 

fóstursamningi. Samkvæmt sömu lögum getur einstaklingur verið áfram í fóstri til 

tvítugs með samþykki hans (barnaverndarlög nr. 80/2002). Þannig getur ungmenni, sem 

ekki hefur stuðning eigin fjölskyldu, fengið tækifæri til að búa lengur með 

fósturfjölskyldu á meðan hann lýkur framhaldsmenntun.  
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Meginreglur í barnaverndarstarfi eru samkvæmt 4. gr. laganna þessar: 

1. Í barnaverndarstarfi skulu hagsmunir barna ávallt hafðir í fyrirrúmi og þeim 
ráðstöfunum beitt sem ætla má að séu þeim fyrir bestu  

2. Fara á eftir sjónarmiðum og óskum barna eftir því sem aldur þeirra og þroski 
leyfir  

3. Ýta á undir stöðugleika í uppvexti 

4. Leita á eftir góðri samvinnu við þau börn og foreldra sem höfð eru afskipti af 
og þeim sýnd nærgætni og virðing  

5. Samvinna þarf að vera milli barnaverndaryfirvalda og annarra sem koma að 
málefnum barna 

6. Gæta skal jafnræðis og samræmis í öllum ákvörðunum  

7. Gæta þarf þess eftir mætti að almenn úrræði og stuðningur við fjölskyldu séu 
fullreynd áður en gripið er til annarra úrræða. Alltaf þarf að beita vægustu 
úrræðum áður en gripið er til íþyngjandi aðgerða. Þeim skal eingöngu beitt ef 
markmiðum verður ekki náð með öðru móti  

8. Fyllsta trúnaðar skal gætt við foreldra, börn og aðra þá sem barnavernd sinnir 
(barnaverndarlög, 80/2002). 

2.3 Tölulegar upplýsingar 

Þegar barnaverndarnefnd hefur tekið formlega ákvörðun um að kanna mál sem borist 

hefur til nefndarinnar, samkvæmt 21. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, telst það fyrst 

vera barnaverndarmál (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Árið 2013 voru tilkynningar um 8.610 börn á landinu öllu sendar til 

barnaverndarnefnda. Fjöldi tilkynninga sem urðu að barnaverndarmálum árið 2013 voru 

4.666 (Barnaverndarstofa, 2013). 

Árið 2012 bárust 494 tilkynningar til Barnaverndarnefndar Reykjavíkur um 

vanrækslu á 0-fimm ára gömlum börnum á grundvelli barnaverndarlaga. Flest voru þau 

vegna skorts á umsjón og eftirliti eða 467 tilkynningar, sautján tilkynningar bárust vegna 

tilfinningalegrar vanrækslu, átta vegna líkamlegrar vanrækslu og tvær varðandi 

nám/skólagöngu (Reykjavíkurborg, 2012). 

Tilkynningar vegna ofbeldis gegn börnum á aldrinum 0- fimm ára voru 198 talsins á 

árinu 2012. Þar af voru tilkynningar um tilfinningalegt ofbeldi 139 talsins, 29 tilkynningar 
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voru um líkamlegt ofbeldi en 16 um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á aldrinum 0- 

fimm ára (Reykjavíkurborg, 2012). 

 

Tafla 1. Tegundir fósturs og heildarfjöldi barna í fóstri á árunum 2007-2011. 

             2007 2008    2009  2010    2011             

Varanlegt 196 203 182 170 165   

Tímabundið 143 134 123 132 140   

Styrkt 20 21 20 21 30   

Samtals  359 358 325 323 335   

(Barnaverndarstofa, e.d.-b.). 

 Tafla 2. Ráðstöfun barna í fóstur í Reykjavík á árunum 2007-2011. 

   2007 2008 2009 2010 2011   

Varanlegt  8 4 3 1 5   

Tímabundið 35 23 29 31 33   

Styrkt 8 5 5 10 8   

Samtals 51 36 37 42 46   

 (Reykjavíkurborg, 2012). 

Eins og sjá má fara fleiri börn í tímabundið fóstur en í varanlegt fóstur en sum þeirra 

breytast í varanlegt fóstur þegar frá líður. Til dæmis fóru 10 börn úr tímabundnu í 

varanlegt fóstur á árinu 2011 (Barnaverndarstofa, e.d.-b.).  

Engar upplýsingar fengust um aldur fósturbarna. 
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3 Skilgreiningar 

Í þessum kafla er ætlunin að skilgreina hugtök í ritgerðinni. Eitt þeirra hugtaka er 

misbrestur. Skilgreiningin er það víð að hún hefur verið þrengd til að auðvelda 

barnaverndarstarfsmönnum að samræma skráningu mála milli sveitarfélaga. Hugtakið 

fóstur verður einnig skilgreint og þrjár gerðir þess. 

3.1 Misbrestur í uppeldi barna 

Misbrestur er viðvarandi mynstur í uppeldi barna sem getur haft skaðlegar afleiðingar í 

för með sér. Skilgreiningar og flokkunarkerfi misbrests skiptist í tvo aðalhluta sem 

skiptast hvor um sig í flokka og undirflokka (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Hér 

verður einungis fjallað um þann hluta sem varðar barn sem þolanda. Hinn hlutinn fjallar 

um áhættuhegðun barna og á því ekki við í þessari ritgerð.  

Fyrri hlutinn skiptist í þrjá flokka: vanrækslu, ofbeldi og heilsu og líf ófædds barns í 

hættu. Fyrsti flokkurinn í fyrri hlutanum fjallar um vanrækslu sem er skilgreind sem 

„...skortur á nauðsynlegri athöfn, sem leiðir til skaða eða er líkleg til að leiða til skaða á 

þroska barns.“ (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012, bls. 5). Vanræksla getur verið 

líkamleg, tengst umsjón og eftirliti, námi og tilfinningum.  

Líkamleg vanræksla er það þegar foreldrar sinna ekki frumþörfum barnsins. Þar 

getur verið um að ræða skort á fæði eða of mikið af óhollu fæði, að fatnaður barnsins er 

ófullnægjandi miðað við veðurfar eða of lítill og þröngur. Einnig má telja skort hreinlæti 

þegar barn lyktar illa og eða fatnaður er verulega óhreinn og tennur sjaldan burstaðar.  

Um líkamlega vanrækslu að ræða þegar húsnæði er ábótavant sem bitnar á heilsu og 

velferð barns sem og ef barni er haldið frá heilbrigðisþjónustu. Vanræksla tengd umsjón 

og eftirliti kallast það þegar foreldrar fylgjast ekki með öryggi og velferð barns síns og 

það hefur ekki líkamlegan, andlegan eða tilfinningalegan þroska til að takast á við 

aðstæður (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Tilfinningaleg vanræksla er það þegar foreldrar sinna ekki andlegri og félagslegri 

örvun barns síns. Tilfinningalegum þörfum er ekki sinnt, barni eru ekki sett eðlileg mörk 

eða beitt nauðsynlegum aga (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Ein tegund vanrækslu er alvarlegt ástand barns sem nefnist „döfnunarfeill“ en það 

greinist oftast hjá barni á fyrsta ári. Í nokkrum tilfellum hefur verið hægt að rekja 
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döfnunarfeil til líffræðilegra orsaka eins og alvarlegra galla í hjarta, nýrum eða heila. Í 

flestum tilfellum er þó um að ræða alvarlega líkamlega og tilfinningalega vanrækslu 

barns sem afleiðingu af verulegri röskun í tengslum milli foreldra og barns. Einkennin 

eru verulega skertur hreyfiþroski auk þess sem barnið þyngist og lengist ekki eðlilega. 

Þegar um döfnunarfeil er að ræða þarf læknir að staðfesta að svo sé (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Annar flokkur í misbresti fjallar um ofbeldi. „Ofbeldi gagnvart barni er skilgreint sem 

athöfn af hálfu foreldris, forsjáraðila eða annars aðila, sem leiðir til eða er líklegt að 

leiða til skaða á þroska barns“. (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012, bls. 11). 

Ofbeldi getur verið tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt.  

Þegar foreldri gerir lítið úr barni, talar niðrandi til þess og er með viðvarandi neikvæðar 

tilfinningar og viðhorf til barnsins flokkast það undir tilfinningalegt ofbeldi. Annað tilvik 

er það þegar barni er í refsingarskyni neitað um grunnþarfir eins og mat og svefn. 

Óraunhæfar kröfur til barns miðað við þroska og aldur, líkamlegt og kynferðislegt 

ofbeldi innan fjölskyldunnar milli fjölskyldumeðlima, sem barnið verður vitni að, flokkast 

einnig undir tilfinningalegt ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Líkamlegt ofbeldi getur verið viljandi eða beitt á óbeinan hátt. Sem dæmi um 

líkamlegt ofbeldi gegn barni sem beitt er viljandi: barn slegið með flötum lófa eða kýlt 

með hnefa, sparkað er í barn, hlut hent í barn, barn brennt til dæmis með heitu vatni 

eða logandi sígarettu eða það hrist eða því slegið utan í vegg. 

Óbeint ofbeldi foreldris gegn barni eru dæmi eins og þegar eitrað er fyrir barni, því 

er gefið hættuleg lyf án samráðs við lækni, því gefinn skemmdur matur eða það látið 

borða annað sem það getur skaðast af (Freydís Jóna Freysteinsdóttir,2012). 

Einn þáttur í líkamlegu ofbeldi er það þegar foreldri geri barn að einkennisbera. 

Foreldri fer þá ítrekað með barn til læknis annað hvort vegna ímyndaðra veikinda eða 

kvilla eða vegna einhvers skaða sem það hefur sjálft veitt barninu. Tilgangur foreldris er 

að barnið fái lyf eða læknisaðgerð sem það hefur enga þörf fyrir. Þetta kallast 

Munchausen syndrome by proxy (Freydís Jóna Freysteinsdóttir,2012). 

Enn einn þáttur ofbeldis er það þegar foreldri beitir barn sitt kynferðislegu ofbeldi. 

Um er að ræða kynferðislegt ofbeldi þegar foreldri fær barn til að sinna kynþörfum 

sínum eða annarra eða misbýður því á einhvern hátt með kynferðislegum orðum eða 
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hátterni. Kynferðislegt ofbeldi skiptist í þrjá undirflokka en þeir eru: Samfarir og/eða 

munnmök, þukl innan klæða á kynfærum og þegar horft á kynfæri, kynferðislegar 

athafnir eða klámefni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir,2012). 

Heilsa og líf ófædds barns í hættu er þriðji flokkurinn í skilgreiningar- og 

flokkunarkerfi í barnavernd. Hér er átt við það þegar foreldri leggur líf ófædds barns síns 

í hættu með hátterni sínu. Undirflokkarnir eru þrír. Fyrsti er ofneysla móður á áfengi eða 

öðrum vímuefnum á meðgöngu. Annar þegar móðir verður fyrir ofbeldi og ófædda 

barnið er í hættu vegna endurtekinna barsmíða á móðurinni. Þriðji flokkurinn er um 

önnur tilvik samkvæmt 16. grein barnaverndarlaga og fjallar um þegar móðir ógnar lífi 

og heilsu ófædds barns síns með næringarskorti og mætir ekki í eftirlit á meðgöngu 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

3.2 Fóstur 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er fóstur úrræði sem gripið er til þegar 

aðstæður barns eru þannig að barnaverndarnefnd kemur barninu fyrir hjá 

fósturforeldrum sem taka við umsjón, eða forsjárskyldum þess, í minnst þrjá mánuði 

eða meira (Björg Thorarensen o.fl., 2009; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

Fóstur utan heimilis má segja að sé ein tegund barnaverndar og eitt elsta úrræðið 

sem mikið er notað enn í dag (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 er fóstur yfirleitt talinn vera æskilegur kostur fyrir barn 

sem þarf að vistast utan heimilis (Björg Thorarensen o.fl., 2009).  

Talað er um þrenns konar fóstur: tímabundið, varanlegt eða styrkt. 
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3.2.1 Tímabundið fóstur 

Samkvæmt 65. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 um ráðstöfun barna í fóstur er 

kveðið á um tímabundið fóstur þegar séð er fram á að hægt sé að bæta aðstæður barns 

til að það geti farið aftur í umsjá kynforeldra innan takmarkaðs tíma. Tímabundið fóstur 

getur varað í eitt ár og lengur í undantekningartilfellum (barnaverndarlög nr. 80/2002). 

3.2.2 Varanlegt fóstur 

Samkvæmt 65. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 fer barn í varanlegt fóstur þegar séð 

er fram á að barn geti ekki alist upp hjá kynforeldrum. Fósturforeldrar fara þá oftast 

með forsjá barnsins þar til það verður 18 ára og sjálfráða. Markmiðið er að skapa barni 

betri uppeldisskilyrði og varanleg tengsl við fósturforeldra. Áður en barni er komið í 

varanlegt fóstur fer barnið í svokallað reynslufóstur í þrjá mánuði og allt upp í eitt ár til 

reynslu.  

3.2.3 Styrkt fóstur 

Þegar þörf er á sérstakri þjálfun og umönnun barns er hægt að bjóða upp á styrkt fóstur. 

Þá er oftast um veruleg tilfinninga- og hegðunarvandkvæði að ræða hjá barninu. Í 

styrktu fóstri er gengið út frá að annað fósturforeldrið sé í fullu starfi við að sinna 

barninu. Hámarkstími styrkts fóstur eru tvö ár (Barnaverndarstofa, e.d.-c). 

Í tímabundnu og styrktu fóstri er markmiðið að börnin fari aftur til foreldra sinna að 

ákveðnu tímabili loknu. Í varanlegu fóstri er aftur á móti markmiðið að veita stöðugleika 

og öryggi í umönnun barnsins til frambúðar (reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Ekki 

verðu fjallað frekar um styrkt fóstur í þessari ritgerð þar sem það er ætlað börnum með 

hegðunarvanda og á því ekki við hér.  

Ýmsar kenningar hafa verið notaðar til að útskýra tengslamyndun barna og hvaða 

áhrif þær hafa hér. Fjallað verður nánar um nokkrar þeirra í næsta kafla. 
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4 Tengslamyndun 

Náin tengsl við aðra manneskju eru grundvallaratriði í þroska einstaklings (Bowlby, 

1991). Tengsl myndast þegar tvær manneskjur, eða fleiri, eiga með sér náið samband. 

Barn myndar oftast sín fyrstu tengsl við móður og föður. Barn sem upplifir nærgætni og 

umhyggju foreldra sinna þroskar með sér örugg tengsl og lærir að treysta þeim (Barnett, 

Miller-Perrin og Perrin, 2011; Berk, 2010). Tengsl eru ekki einungis mikilvæg fyrir ungt 

barn heldur eru þau nauðsynleg einstaklingi frá vöggu til grafar. Með nánum tengslum 

við aðra manneskju öðlast einstaklingur styrk og nýtur hamingju í lífinu og getur gefið af 

sér til annarra (Bowlby, 1991). 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar sem notaðar hafa verið til að útskýra 

tengslamyndun barna. Að auki verður Vistræðilíkan Belsky´s kynnt en það er notað til að 

skýra hvernig umhverfisþættir hafa áhrif á einstaklinginn. 

4.1 Tengslakenningar 

John Bowlby þróaði tengslakenningar sínar út frá hugmyndum Freuds. Bowlby taldi að 

eðlileg tengslamyndun í frumbernsku skipti máli fyrir heilbrigðan þroska einstaklingsins. 

Hann sagði að tengsl mynduðust þegar móðir sýnir barni sínu samfellda hlýju og 

umhyggju sem bæði njóta. Barn tengist venjulega einum til tveimur einstaklingum á 

fyrstu mánuðum lífs síns sem eru í flestum tilvikum foreldrar þess. Barn hefur þörf fyrir 

umönnun einstaklings sem er eldri og vitrari og fær um að draga úr hræðslu barnsins og 

veita því öryggi. Með slíkri tengslamyndun öðlast barnið öryggistilfinningu og lærir að 

treysta öðrum (Sadock og Sadock, 2003). 

Til að skilja viðbrögð barna við aðskilnað og missi foreldra sinna þarf fyrst að skilja 

þau tengsl sem myndast milli þeirra. Rannsóknir sýna fram á að nær öll börn hafa þróað 

sterk tengsl við móður sína á fyrstu tólf mánuðum lífs síns. Þessi tengsl má rekja til 

þeirra grunnþarfa sem hver mannvera hefur, fæðuþörf og þörf fyrir hlýju. Barn tengist 

því fljótlega annarri manneskju sem oftast er móðirin þar sem hún sinnir yfirleitt 

grunnþörfum barnsins. Gagnkvæm ánægja og fullnægja sem skapast milli þeirra skiptir 

þar máli. Snerting við bert hold, eins og þegar móðir gefur barni brjóst, tengir barnið við 

móðurina og vellíðan og ánægju. Það er eðli barns að tengjast umönnunaraðila sínum 

og barn er farið að tengjast móður sinni á fyrstu tveimur vikum ævi sinnar. Þriggja 

mánaða bregst það öðruvísi við móður en öðru fólki. Það brosir við móður sinni og fylgir 
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henni lengur eftir með augunum heldur en það gerir við aðra. Bowlby bendir á að alvöru 

tengsl sé ekki eingöngu að merkja af því að barn þekki móður sína, heldur sjást tengslin 

á því hvernig það bregst við nálægð móðurinnar. Fyrirbærið kallast tengslahegðun og 

sést greinilega þegar móðirin yfirgefur herbergið, sem barnið er í, en þá bregst það við 

með því að fara að gráta. Frá þriggja til sex mánaða aldri styrkjast tengslin enn frekar 

milli móður og barns sem sést á því hvernig barn bregst sífellt meira við þegar móðir 

þess hverfur úr augnsýn. Hvernig tengslin þróast og styrkjast fer meira eftir stöðugleika 

móðurinnar en persónueiginleika barnsins. Með hverjum mánuði sem barn nær að 

mynda tengsl við móður sína þróar það með sér sterkari tengslahegðun og æ 

auðveldara verður fyrir barn að mynda tengsl við aðra síðar meir (Bowlby, 1982).  

Bowlby vann náið með Mary Ainsworth sem þróaði kenningar hans frekar. 

Ainsworth rannsakaði tengslamyndun barna á fyrsta ári og greindi persónulegan mun á 

tengslahegðun barnanna gagnvart mæðrum sínum (Bowlby, 1982). Ainsworth greindi 

þrenns konar tengslahegðun í börnunum. Í fyrsta lagi örugg tengsl, í öðru lagi 

kvíðatengsl og fælni og í þriðja lagi kvíðatengsl og mótstöðu. Ainsworth taldi að 12 

mánaða gömul börn, sem hefðu þróað örugg tengsl, gætu tekist á við ókunnar aðstæður 

með því að nota móður sína sem öruggt skjól. Börn með örugg tengsl eru fljót að jafna 

sig þegar þau eru hugguð eftir stuttan aðskilnað við móður. Þau fara fljótt aftur að leika 

sér en halda sig nærri móðurinni. Þau hafa þróað ákveðið samskiptaform við móðurina 

og eru háð henni (Bowlby, 1982). 

Börn sem eru er með kvíðatengsl og fælni eiga það til að sýna ókunnugum aðila 

meiri áhuga en móðurinni og reyna að forðast mæður sína ef þau eru skilin eftir í 

skamma stund. Þessi börn forðast einnig mikla snertingu við móður og þegar þau eru 

tekin í fangið halla þau sér ekki að móðurinni, eins og börn með örugg tengsl gera, þó 

þau vilji vera áfram í fangi hennar (Bowlby, 1982).  

Börn með kvíðatengsl og mótþróa sýna meiri reiði en börn sem tilheyra hinum 

hópunum. Þau sýna mótstöðu með því bæði að sækjast eftir nærveru móður og ýta 

henni frá sér. Í stað þess að forðast snertingu við móðurina, eins og börn með 

kvíðatengsl og fælni gera, vilja börn með kvíðatengsl og mótþróa meiri nálægð við 

móður sína. Mótþrói og reiði einkennir þessi börn en mörg þeirra sýna hlutleysi á meðan 

önnur eru reiðari en önnur ungbörn (Bowlby, 1982).  
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Munurinn á börnunum í fyrrgreindum þremur hópum var að tilfinningalegt jafnvægi 

virtist í tengslum milli barnanna með öruggu tengslin og mæðra þeirra. Það sýndi sig 

meðal annars í því að börnin þorðu að víkja óhrædd frá mæðrum sínum til að kanna 

nánasta umhverfi. Hins vegar virtust börnin í hinum tveimur hópunum ekki hafa sama 

tilfinningalega jafnvægið og fyrri hópurinn (Bowlby, 1982).  

Ef barn lærir ekki að treysta umönnunaraðila sínum hefur það einnig áhrif á 

sjálfsmynd, hegðun og tilfinningajafnvægi þess og hvernig það myndar tengsl við aðra 

manneskju síðar á ævinni (Bowlby, 1991; Miron, Sujan og Middleton, 2013). 

Tengslamyndun milli barns og foreldra geta verið svo sterk að þau rofna ekki þrátt 

fyrir að barnið verði fyrir misbresti í uppeldi af hálfu foreldrana. Þannig getur barn, sem 

hafnað er af foreldri sínu, tengst því enn meir og jafnvel þó barnið sé hrætt við foreldrið. 

Hins vegar hafi barnið val um umönnunaraðila, þar sem annar er verndandi en hinn ekki, 

leitar barnið frekar til þess sem sinnir tilfinningalegum þörfum þess (Sadock og Sadock, 

2003). Tengsl barns við móður snemma á ævinni hefur áhrif á hvernig barnið upplifir 

aðskilnað og hæfileika til að takast á við missi. Ársgamalt barn sem býr við röskun í 

umönnun er líklegt til að hafna umönnunaraðila sínum þegar það þarf á huggun að 

halda frekar en að sækjast eftir öryggi hans. (Miron, Sujan og Middleton, 2013). Til að 

tengslamyndunin hafi jákvæð áhrif á áframhaldandi þroska barns þarf stöðugleiki að 

vera í umönnun þess (Berk, 2010). Bowlby taldi einnig að umönnun móður gæti tengst 

því hvernig móðirin sjálf hefði upplifað tengsl við eigin móður (Bowlby, 1982). 

 

4.2 Lífsskeiðakenningar 

Erikson skiptir mannsævinni frá frumbernsku til eldri fullorðinsára í átta lífsskeið. Á 

hverju skeiði þarf einstaklingur að ganga í gegnum þroskastig þar sem hann þarf að 

takast á við ákveðnar ögranir áður en hann er tilbúinn til þess að takast á við næsta 

lífsskeið. Einstaklingurinn getur farið annað hvort vel eða illa út úr hverju þroskastigi. 

Erikson vísaði í kenningum sínum til sálfélagslegra þátta og hvernig félagslegar aðstæður 

hefðu áhrif á þroska einstaklingsins. Hann taldi að það hvernig einstaklingur tekst á við 

hvert þroskastig réðist af nokkrum þáttum. Um væri að ræða bæði líffræðilega þætti í 

fari einstaklingsins og þá menningu og það samfélag sem hann býr í (Beckett og Taylor, 
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2010). Eriksson taldi einnig að heilbrigður þroski einstaklingsins væri undir því kominn 

hvernig umönnun hann hefði fengið í frumbernsku (Beckett og Taylor, 2010). 

Fyrsta lífsskeið einstaklingsins varir allt fyrsta árið. Ögrunin sem barnið þarf að 

takast á við á þessu þroskastigi er traust og vantraust en barnið þarf að læra að treysta 

hinum fullorðna. Barn sem lærir að treysta umönnunaraðila sínum fer vel út úr þessu 

þroskaskeiði. Erikson taldi að barn þyrfti stöðugleika í umönnun þar sem 

umönnunaraðilinn væri samkvæmur sjálfum sér (Beckett og Taylor, 2010). Natni, 

skilningur, þolinmæði og viðbrögð við þörfum barnsins skipti þar miklu (Berk, 2010). Ef 

barnið kemst vel í gegnum þroskastigið öðlast það traust á umhverfi sínu og óttast ekki 

framtíðina. Erikson taldi að ef barnið lærði ekki að treysta á þessu lífsskeiði lærði það 

vantraust í staðinn og myndi óttast framtíðina auk þess sem barnið yrði tortryggið 

gagnvart öðrum og óöruggt með sig (Beckett og Taylor, 2010). Barn sem ekki upplifir 

umhyggju og ástúð á fyrsta aldursári á erfitt með að treysta öðru fólki og dregur sig 

frekar í hlé til að verja sig fyrir öðrum (Berk, 2010).  

Annað lífsskeiðið spannar tveggja til þriggja ára aldurinn. Á þessu tímabili byrjar 

þroskaferli þar sem barnið byrjar að sækjast eftir sjálfstæði frá foreldrum sínum. Barnið 

tekst á við að læra sjálfsstjórn eða þróar með sér skömm og efasemdir í garð annarra. En 

ef það lærir sjálfsstjórn þróar það einnig með sér sjálfsmat.  

Þriðja lífsskeiðið er fjórða og fimmta aldursárið. Á þessu þroskastigi kannar barnið 

umhverfi sitt og uppgötvar ný tækifæri. Á þessu stigi lærir barnið annað hvort að koma 

eigin áformum í framkvæmd og fylgja þeim eftir eða lærir að óttast refsingu og þróar 

með sér sektarkennd vegna eigin tilfinninga. 

Fjórða lífsskeiðið er sjötta til ellefta aldursárið. Á þessu tímabili þróar barnið með 

sér vitund og þekkingu á þeirri menningu sem það býr í. Barnið öðlast annað hvort 

sjálfstæði til að framkvæma og bera ábyrgð eða lærir minnimáttarkennd vegna 

viðbragða annarra. 

Fimmta lífsskeiðið er unglingsárin eða aldurinn frá 12 -18 ára. Á þessu skeiði þróast 

sjálfsmynd einstaklingsins. Einstaklingurinn leitar að sjálfum sér og reynir að átta sig á 

hvernig persóna hann vill vera. Hann getur lært að vera sjálfum sér samkvæmur en ef 

það mistekst verður hann óviss um hlutverk sitt. 
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Sjötta lífsskeiðið er yngri fullorðinsárin, aldurinn 21- 40 ára. Á þeim tíma sækist 

einstaklingur eftir nánum, varanlegum kynnum við annan einstakling. Annað hvort 

uppsker einstaklingurinn ást og náin tengsl við aðra eða hann einangrast á einhvern hátt 

og samskipti hans við aðra verða yfirborðsleg. 

Sjöunda lífsskeiðið er milli fullorðinsárin, aldurinn 40- 65 ára. Á þessu þroskaskeiði 

verður einstaklingurinn annað hvort gjafmildur og hlýr og getur gefið af sér til annarra 

eða hann staðnar, honum leiðist og hann fyllist sjálfsvorkunn. 

Á áttunda lífsskeiðinu er mikilvægt fyrir einstaklinginn að geta litið til baka og verið 

sáttur við fyrri lífsskeið. Annað hvort er einstaklingur sáttur eða hann finnur fyrir 

vanlíðan og örvæntingu.  

Hvert lífsskeið og hvernig til tekst hefur áhrif á hvernig einstaklingi gengur að takast 

á við næsta þroskastig sem fylgir næsta skeiði á eftir. Ef einstaklingur hefur ekki getað 

tekist á við þá ögrun sem hann stóð frammi fyrir á skeiðinu á undan gengur honum enn 

verr með þroskastigið sem á eftir kemur. Hafi honum aftur á móti tekist vel á fyrra stigi 

er líklegra að honum gangi einnig vel á því næsta. Erikson telur hinsvegar að 

einstaklingur geti farið yfir á nýtt lífsskeið án þess að hafa náð að klára allt þroskaferlið. 

Hann telur að hægt sé að takast á við þroskastig á nýju lífsskeiði án þess að hafa klárað 

hið fyrra til fullnustu en einnig sé hægt að fara aftur á fyrri þroskastig og takast á við þau 

ef einstaklingurinn á einhverju ólokið frá fyrri lífsskeiðum. Aftur á móti geta mörg 

ókláruð þroskastig hamlað árangri á því næsta (Beckett og Taylor, 2010). 

Erikson taldi að ýmsir þættir gætu haft áhrif á tengslamyndum barns og foreldris svo 

sem persónuleikar barns og foreldris svo og stuðningur frá nánasta umhverfi. Einnig 

gæti það haft áhrif á tengsl foreldris við barn sitt hvernig tengslin voru við eigin foreldra 

(Berk, 2010). 

4.3 Vistfræðilíkan 

Vistfræðilíkan Belsky´s útskýrir hvernig margir þættir í umhverfinu hafa áhrif á 

einstaklinginn. Belsky skiptir þessum áhrifum í fjögur svið með líkaninu sem skiptist í 

einstaklingssvið, fjölskyldusvið, félagslegt svið og menningarsvið. Hvert svið inniheldur 

magn áhættuþátta og verndandi þátta sem hafa áhrif líf einstaklingsins (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004).  
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 Bæði líffræðilegir og persónulegir þættir í fari móður, föður og barns móta 

einstaklinginn og hafa áhrif á hvernig hann upplifir hlutina. Fjölskylda og nánasta 

umhverfi hefur áhrif á einstaklinginn og mótar hegðun hans svo og samskiptaform 

fjölskyldunnar. Ef tengsl móður og barns eru ekki góð flokkast það undir áhættuþátt svo 

dæmi sé tekið. Félagslegir þættir hafa áhrif á einstaklinginn svo sem fátækt, félagsleg 

staða hans og menntun. Menning og gildi þess samfélags sem einstaklingurinn býr í 

skiptir líka máli. (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004).  

Belsky taldi að tengslamyndun við móður gæti verið áhættuþáttur sem erfst gæti 

milli kynslóða (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011). Þegar fjöldi áhættuþátta verður 

meiri en fjöldi verndandi þátta geta orðið líkur á misbresti í uppeldi barns (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004).  

Hér hefur verið fjallað um tengslamyndun barna og hvernig þættir í umhverfinu geta 

haft áhrif á einstaklinginn. Í næsta kafla verður fjallað um tengslamyndun fósturbarna. 
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5 Fósturbörn 

Samkvæmt 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 á alltaf að beita vægustu úrræðum til að 

ná þeim markmiðum sem stefnt er að í barnaverndarmálum. Þegar til fósturs kemur 

hafa önnur vægari úrræði oftast verið fullreynd (barnaverndarlög nr. 80/2002). Barn 

getur farið í fóstur með eða án samþykkis foreldra eða ef foreldrar hafa verið sviptir 

forsjá með dómi. Einnig getur fóstur komið til vegna forsjárlauss barns eins og vegna 

andláts foreldra eða þegar forsjárlaust barn fær dvalarleyfi hér á landi (barnaverndarlög 

nr. 80/2002, 65. gr.). 

Það er afdrifarík ákvörðun að koma barni í fóstur sem getur haft mikil áhrif á líf 

barns og foreldra ef þeir eru til staðar (Anni G. Haugen, 2004 og 2011; Fallesen, 2013). 

Hins vegar getur sú ákvörðun að taka barn ekki af foreldrum, þegar veruleg ástæða er 

til, haft enn alvarlegri afleiðingar fyrir barnið, því að barn sem býr við alvarlegan 

misbrest getur orðið fyrir varanlegum skaða (Anni G. Haugen, 2004). Þegar stuðningur 

barnaverndaryfirvalda við foreldra dugar ekki til er gripið til fósturs svo barnið fái betri 

aðbúnað og aðstæður í umhverfi þar sem það fær tækifæri til að dafna og þroskast á 

sem eðlilegastan hátt (Anni G. Haugen 2004; Fallesen, 2013; Schofield og Beek, 2005). 

Ástæður þess að stuðningur ber ekki árangur eru oft félagslegir erfiðleikar (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004), vímuefnaneysla eða geðrænir erfiðleikar foreldra (Christiansen og 

Anderssen, 2009). 

Þar sem þessi ritgerð fjallar um ung börn í fóstri verður næst fjallað um hvaða áhrif 

það getur haft á tengslamyndun barna þegar rof verður á tengslum þeirra við 

umönnunaraðila á fyrsta aldursári. Þegar talað er um barn hér á eftir er átt við barn á 

fyrsta ári nema annað sé tekið fram. 

5.1 Tengslamyndun fósturbarna  

Grunnurinn að heilbrigðum þroska barns eru tengsl þess við einn aðalumönnunaraðila 

sem barnið getur treyst (Jacobsen, Ivarsson, Wentzel-Larsen, Smith og Moe, 2014). 

Traust barnsins á umönnunaraðila sínum fyrstu árin stuðlar að andlegum, sálrænum og 

félagslegum þroska (Miron, Sujan og Middleton, 2013). 

Stöðugleiki í umönnun barns á fyrstu árum þess er mikilvægur þáttur í heilbrigðum 

þroska barnsins samkvæmt Dozier, Zeanah og Bernard (2013) en einnig telja þeir að 

tryggð (e. commitment) umönnunaraðilans við barnið sé mikilvægur þáttur. Barn sem 
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skortir stöðugleika og tryggð (e. commitment) umönnunaraðila síns er líklegra til að þróa 

með sér neikvætt sjálfsmat og hegðunarvanda (Dozier, Zeanah, og Bernard, 2013).  

Fósturbörn eiga aðra sögu um tengslamyndun en börn sem alast upp hjá 

kynforeldrum sínum. Þau geta ekki upplifað samfelldan þroska í tengslamyndun nema 

þau séu fóstruð strax á fyrsta mánuði ævinnar. Það er því enn meiri áskorun fyrir ung 

fósturbörn að mynda ný tengsl seinna á ævinni en það er fyrir börn sem alast upp hjá 

kynforeldrum sínum og hafa þróað samfellda tengslamyndun (Jacobsen, o.fl., 2014).  

Barn sem verður fyrir skyndilegum missi af aðalumönnunaraðila sínum eða 

kynforeldri getur upplifað truflun í tengslamyndun sem verður til vegna rofs í tengslum 

þess. Truflunin er vegna ósjálfráðra sorgarviðbragða barnsins. Þegar rof verður í 

tengslum á meðan barnið er ungt getur það haft alvarlegri afleiðingar en þegar tengsl 

rofna síðar á ævinni. Truflunin getur haft víðtækar afleiðingar og getur orðið alvarlegri 

því oftar sem rof verður á tengslum. Afleiðingarnar geta lýst sér sem óöryggi, 

hegðunarvandi og innhverf vandamál eins og þunglyndi og kvíði og geta þessar 

afleiðingar fylgt barninu alla ævi (Miron, Sujan og Middleton, 2013).  

Þegar barn getur ekki treyst umönnunaraðila sínum, eins og hætta er á þegar barn 

verður fyrir tilfinningalegum misbresti, getur tengslaröskun átt sér stað. Tengslaröskun 

er talin versta formið af óöruggri tengslamyndun og afleiðingarnar geta verið hegðunar- 

og tilfinningavandamál (Altenhofen, Clyman, Little, Baker og Biringen, 2013). Eins og 

fram kom í kaflanum um misbrest í uppeldi barna getur veruleg röskun í tengslamyndun 

einnig skaðað líkamsþroska barnsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Tengslaröskun getur haft skaðlegri áhrif á börn því eldri sem þau eru, en það tekur 

þau lengri tíma að mynda örugg tengsl við fósturforeldra en ungbörn sem hafa orðið 

fyrir misbresti af hálfu kynforeldra sinna. Jacobsen o.fl. (2014) telja það geta stafað af 

því að börn sem fara í fóstur mjög ung hafa oft ekki orðið fyrir jafn miklum skaða og þau 

sem hafa orðið fyrir misbresti í lengri tíma.  

Sumir telja að fósturbörn séu viðkvæmari og berskjaldaðri en börn sem alast upp hjá 

kynforeldrum. Ástæðan er að þau búa oftast við meiri óstöðugleika meðan þau ganga 

gegnum breytingar í lífinu eins og meðan þau eru að kynnast fósturforeldum og mynda 

tengsl við þau. Mörg börn eru þó þeim hæfileikum gædd að geta þróað örugg tengsl 

þegar þau venjast nýju umhverfi og fara að finna fyrir stöðugleika í lífinu. (Jacobsen o.fl., 
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2014). Stöðugleiki í umönnun barnsins og tryggð (e. commitment) fósturforeldranna 

getur hjálpað barni að mynda betri tengsl og þróa tengslasamband (Julian og McCall, 

2011). Þetta samræmist kenningum Bowlby´s um að öryggi barns aukist og styrkist 

þegar umönnunaraðili sýnir að hann er stöðugt til staðar og bregst við þörfum barnsins 

(Miron, Sujan og Middleton, 2013).  

Talið er að aldur barns við upphaf fósturs geti haft áhrif á hvernig gengur að tengjast 

nýjum umönnunaraðila. Jacobsen o.fl. (2014) gerðu rannsókn á tíu fósturbörnum sem 

voru komin yfir tveggja mánaða aldur. Rannsóknin leiddi í ljós að eftir aðeins tvær vikur í 

fóstri voru börnin farin að mynda tengsl við fósturmæður. Eftir tvo mánuði í fóstri mátti 

greina hegðunarmynstur í samskiptum barnanna við þær (Jacobsen o.fl. 2014). Það 

getur tekið ungbörn einungis tvær vikur að byrja að bregðast við nýjum umönnunaraðila 

á meðan það getur tekið börn sem orðin eru eins árs meira en tvo mánuði (Miron, Sujan 

og Middleton, 2013). Börn sem fara mjög ung í fóstur og alast upp við stöðugleika hjá 

fósturforeldrum geta því myndað örugg tengsl sem haldast alla ævi (Jacobsen o.fl., 

2014).  

Það eru þó ekki aðeins yngstu fósturbörnin sem geta myndað örugg tengsl því börn 

geta einnig myndað góð, örugg tengsl við fósturforeldra þó þau fari í fóstur þegar þau 

eru eldri. Þá verður tengslamyndunin hins vegar enn meiri áskorun fyrir börnin jafnt sem 

fósturforeldrana. Fósturforeldrar sem sýna öryggi í framkomu sinni gagnvart 

fósturbörnum og nærgætni geta frekar myndað gagnkvæm tengsl við börnin (Jacobsen 

o.fl., 2014).  

Eins og fram hefur komið eru börn líklegri til að þróa með sér eðlileg 

tilfinningatengsl ef þau geta treyst umönnunaraðila sínum og alast upp við stöðugleika 

og tryggð (e. commitment) umönnunaraðila síns. Traust tengsl við umönnunaraðila er 

lykilatriði fyrir sjálfsmynd barnsins og hefur áhrif á hvernig því tekst að mynda tengsl við 

aðra síðar á ævinni.  

5.2 Fósturheimili 

Börn sem barnaverndaryfirvöld hafa afskipti af eru oft talin viðkvæm og móttækileg fyrir 

hegðunarvanda og sálrænum (Miron, Sujan og Middleton, 2013). Eins og áður hefur 

komið fram þarfnast þau stöðugrar umönnunar fárra aðila sem þau geta treyst og 

hjálpað þeim að þróa sjálfsmynd sína og sjálfstjórn (Miron, Sujan og Middleton, 2013). 
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Þess vegna eru fósturforeldrar taldir góður kostur fyrir börn sem geta ekki verið áfram 

hjá kynforeldrum (barnaverndarlög nr. 80/2002; Jacobsen o.fl., 2014).  

Í Noregi og Bretlandi meðal annars eru fósturheimili algengur kostur fyrir ung börn 

(Miron o.fl., 2013). Með því að finna fósturheimili fyrir barn er því gefið tækifæri til að 

mynda heilbrigð tengsl við ábyrgan umönnunaraðila sem á að veita barninu það sem 

það þarf til að þroskast sem heilbrigður einstaklingur (Anni G. Haugen, 2004; Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004; Miron, Bisaillon, Jordan, Bryce, Gauthier, ST. Andre og Minns, 

2013). Mörg börn gætu ekki fengið þessum þörfum sinnt án milligöngu 

barnaverndaryfirvalda (Miron, Sujan og Middleton, 2013). 

Talið er að því fyrr sem börn fara í fóstur á gott heimili, þar sem þörfum þeirra er 

sinnt, gangi þeim betur að mynda sterk og örugg tengsl við nýja umönnunaraðilann 

(Jacobsen o.fl., 2014). Því getur verið mikilvægt að þau fari í fóstur eins fljótt og 

mögulegt er (Julian og McCall, 2011). Barn sem kemur ekki til með að njóta öryggis eftir 

að í fóstur er komið er mun líklegra en áður til að þróa með sér óörugg tengsl og 

tengslaröskun. Til að börn geti dafnað hjá fósturforeldrum þurfa fósturforeldrarnir að 

geta gefið af sér (Jacobsen o.fl., 2014).  

Zeanah, Wallin og Shauffer (2012) taka það fram að þó að fósturforeldrar geti 

brugðist barninu telja þeir jafnframt að fósturforeldrar geti oftast boðið barni betri 

möguleika til að draga úr skaðlegum áhrifum tengslaröskunar sem það hefur orðið fyrir 

hjá kynforeldrum (Zeanah o.fl., 2012).  

Tryggð (e. commitment) fósturforeldra við barn er eins og áður sagði mikilvæg fyrir 

þroska þess. Julian og McCall (2011) telja að tímabundið fóstur geti valdið því að 

fósturforeldrar haldi barni í ákveðinni tilfinningalegri fjarlægð. Þetta gæti leitt til þess að 

fósturforeldrarnir sýni barni minni tryggð en annars. Óttinn við að tengjast barni nánum 

tilfinningaböndum, sem á að fara aftur úr þeirra umsjón eftir skamman tíma, gæti valdið 

því (Julian og McCall, 2011; Miron, Sujan og Middleton, 2013).  

Fósturforeldrar virðast eiga auðveldara með að mynda náin tengsl við ungt barn en 

eldri börn og einnig virðast þau gera það frekar ef þau hafa ekki haft mörg fósturbörn 

áður (Julian og McCall, 2011). Einnig eru fósturforeldrar sem fá að halda sambandi við 

fósturbörn sín eftir að þau fara frá þeim aftur líklegri til að sýna barni meiri tryggð (e. 

commitment). Með áframhaldandi tengslum við barnið geta fósturforeldrar verið 
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barninu og kynmóðurinni mikilvægur stuðningur bæði meðan á fóstrinu stendur og á 

eftir (Dozier, Zeanah, og Bernard, 2013). 

Samkvæmt barnaverndarlögum er markmiðið að fósturbörn fari aftur til kynforeldra 

sinna nema þau séu í varanlegu fóstri. Hlutverk fósturforeldra getur því verið mikilvægur 

stuðningur í því sambandi að börn eigi þess aftur kost að njóta umsjár kynforeldra sinna. 

Vandlega skipulagður flutningur aftur til kynforeldra er talin valda minna álagi á barnið 

en skyndilegur flutningur sem getur orsakað áfall fyrir ung börn sem skilja ekki hvað um 

er að vera (Dozier o.fl., 2013). Það er því lykilatriði í velferð barnsins að það fái að halda 

sambandi við kynforeldra sína meðan á fóstrinu stendur. Það getur aftur á móti reynst 

erfitt að halda reglulegum heimsóknum milli barna og kynforeldra með tilliti til hvað 

best er fyrir barnið og hvað raunhæft er að leggja á fósturforeldra (Andersson, 2009). 

Æskilegir fósturforeldrar eru þeir sem skynja þarfir barnsins og geta mætt þörfum 

þess. Þeir kunna einnig að meta kynforeldra sem vinna í því að fá börn sín til baka og 

hvetja þá til að heimsækja þau, Dozier o.fl. (2013) benda á að þetta feli í sér ákveðna 

mótsögn fyrir bæði barn og fósturforeldra. Mótsögnin liggur í því að fósturforeldrar 

myndi tryggð við barnið eins og það sé þeirra eigið um leið og þau hvetji til þess að 

barnið fari frá þeim aftur. Einnig benda þeir á að mörg börn upplifa fósturforeldra sína 

sem eigin foreldra og hafa þar af leiðandi ekki þörf á að skipta um umönnunaraðila 

(Dozier o.fl., 2013).  

5.3 Börn á stofnunum 

Þar sem stöðugleiki og traust virðist hafa mest um það að segja hvernig börn mynda 

tengsl snemma á ævinni er vert að skoða hvaða áhrif það hefur á ungbörn sem fara inn 

á vistheimili eða aðrar stofnanir áður en til fósturs kemur.  

Samkvæmt 84. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, eiga barnaverndarnefndir að sjá til 

þess að til séu vistheimili eða önnur úrræði fyrir börn í bráðatilvikum. Úrræðinu er ætlað 

að tryggja öryggi barna meðan verið er að kanna mál þeirra þegar meintur grunur er um 

vanrækslu eða aðra slæma háttsemi foreldra eða óviðunandi aðstæður á heimili. Þessi 

úrræði eiga einnig, samkvæmt staflið b. 1. mgr. 84. gr. barnverndarlaga, að vera til fyrir 

börn með sérstakar þarfir eins og þegar þau koma úr meðferð (barnaverndarlög nr. 

80/2002).  
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Í Noregi er algengt að börn séu neyðarvistuð í skamman tíma áður en þau fara á 

fósturheimili (Jacobsen o.fl., 2014). Barnavernd Reykjavíkur rekur vistheimili fyrir börn 

þar sem meðal annars fer fram neyðarvistun og greining á vanda. Börn sem vistuð eru 

þar eru á öllum aldri, allt frá því að vera nýfædd og upp í að vera á unglingsaldri 

(Reykjavík.is, e.d.).  

Jacobsen o.fl. (2014) telja að alúð og stöðugleiki í lífi barns auki líkurnar á að það 

treysti nýjum umönnunaraðila og þrói með sér örugga tengslamyndun. Það muni því 

ekki skerða möguleika barnsins til að mynda örugg tengsl að dvelja á stofnun í stuttan 

tíma áður en það fer í fóstur, svo lengi sem þörfum þess er sinnt (Jacobsen o.fl., 2014). 

McCall (2013) er á öðru máli og telur stofnun ekki góða fyrir líkamlegan, andlegan 

og félagslegan þroska barnsins og segir börn þroskast illa á öllum sviðum inni á stofnun 

(McCall, 2013). Hann segir að börnum, sem dvelja langtímum á stofnun, sé hættara við 

að þróa með sér lægra sjálfstraust og eiga þar af leiðandi erfiðara með að mynda tengsl 

við aðra manneskju. Börn sem eru mikið á stofnunum eiga líka til að sækjast eftir meiri 

athygli annarra en eðlilegt þykir og verða jafnvel ofurvinaleg (e. overfriendly) í leit að 

ástúð og væntumþykju. Þessi börn eru líklegri til að eiga við félagsleg vandamál að stríða 

síðar og eiga erfiðara með að mynda tilfinningasamband (Julian og McCall, 2011). Þetta 

styðja einnig fræðimennirnir Zeanah o.fl., (2012) og segja stofnun ekki hæfa þörfum 

barns. Ef þarf að vista barn þurfi það að vera í heimilislegu og fjölskyldulegu umhverfi, 

sérstaklega á það við um yngstu og viðkvæmustu börnin (Zeanah o.fl., 2012). Barn hefur 

meiri möguleika á tengslamyndun ef það fer á fósturheimili en stofnun. Ástæðan fyrir 

því er talin vera sú að á stofnunum eru umönnunaraðilarnir oftast fleiri og stöðug 

vaktaskipti (Julian og McCall, 2011). Auk þess getur framkoma starfsmanna við barn 

verið mismunandi (Zeanah o.fl., 2012).  

Zeanah o.fl. (2012) telja börn hafa mikla aðlögunarhæfileika í tengslamyndun. Þeir 

tóku eftir því að börn sem fóru í fóstur eftir að hafa verið á stofnun mældust með 

sterkari tengslamyndun en börn sem voru áfram á stofnuninni (Zeanah o.fl., 2012). 

Þetta styður rannsókn McCall (2013) þar sem nær öll börnin sýndu aukinn þroska á 

öllum sviðum eftir að þau yfirgáfu stofnunina og fóru á fósturheimili (McCall, 2013). 

Bendir þetta til þess að börn geti náð að mynda tengsl eftir að hafa verið á stofnun. En 

lengd þess tímabils sem barn hefur verið á stofnun getur haft áhrif á aðlögunarferlið 
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(Zeanah o.fl., 2012). Barn sem fer tiltölulega snemma af stofnun á fósturheimili ætti því 

að geta náð að þróað heilbrigða tengslamyndun við nýjan umönnunaraðila. Samkvæmt 

rannsókn McCall (2013) ætti enginn munur að greinast á barni sem fer í skamman tíma á 

stofnun áður en það fer á fósturheimili og barni sem elst upp hjá kynforeldri við 

eðlilegar aðstæður. Þessar niðurstöður þykja áhugaverðar þegar litið er til 

tengslamyndunar á fyrstu mánuðum ævinnar og þess takmarkaða umhverfis sem 

stofnun hefur upp á að bjóða (McCall, 2013).  

Eins og fram kemur í þessum kafla getur þurft að grípa til stofnanavistunar barns. 

Slík dvöl kemur ekki í stað heimilis þar sem barnið nýtur umönnun fárra og alltaf sömu 

einstaklinga. Börn ættu ekki að bera neinn skaða af ef þau fara í fóstur eftir stutta dvöl á 

stofnun. 
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6 Félagsráðgjafi í barnaverndarmálum 

Eins og fram hefur komið fyrr í ritgerðinni starfa margir félagsráðgjafar að 

barnaverndarmálum. Virkur stuðningur barnaverndaryfirvalda er mikilvægur í 

fósturmálum og félagsráðgjafi sem kemur að máli barnsins er einn af þeim sem getur 

skipt þar máli (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) á 

fullorðnum fósturbörnum kemur fram að fósturbörnin skorti eftirlit og stuðning frá 

viðkomandi barnaverndarnefnd á meðan á fóstrinu stóð. En samkvæmt 89. gr. b. 

barnaverndarlaga á barnaverndarnefnd að heimsækja barn í fóstri að lágmarki tvisvar á 

ári fyrsta árið sem barn er í fóstri og einu sinni á ári eftir það eða eins oft og ástæða er til 

(barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Hlutverk barnaverndarnefnda er ekki eingöngu að vernda börn sem búa við 

óæskilegar aðstæður heldur eiga þær einnig að styðja foreldra í uppeldishlutverkinu 

(Anni G. Haugen, 2011). Sértaklega er mikilvægt að styðja við foreldra sem búa að 

slæmri reynslu úr æsku og við erfiðar félagslegar aðstæður eða slæma heilsu. Börn geta 

verið næm á líðan foreldra sinna alveg frá fæðingu og getur faglegur stuðningur því 

verið veigamikill (Sæunn Kjartansdóttir, 2010). Mikilvægt er að félagsráðgjafi sé 

meðvitaður um það álag sem barn og foreldrar geta upplifað þegar barnaverndarnefnd 

hefur afskipti af málum þeirra. Ef samband milli félagsráðgjafa og fjölskyldu er gott getur 

það hjálpað við að draga úr hræðslu þeirra við barnaverndarkerfið. (Anni G. Haugen, 

2011). 

Samvinna allra aðila er mikilvæg í barnaverndarmálum. Til að hægt sé að virkja börn 

á ólíkum aldri og með mismunandi þroska til að taka á eigin málum þarf félagsráðgjafi 

að temja sér fjölbreyttar aðferðir til að skilja viðhorf þeirra og sjónarmið. Hagsmunir 

barnsins þurfa þó alltaf að vera í forgangi en stundum getur félagsráðgjafi þurft að taka 

ákvörðun sem foreldrar og barn eru ekki endilega sátt við (Anni G. Haugen, 2011). 

Félagsráðgjafi verður að taka ákvarðanir í öllum málum í samræmi við lög. Þess 

vegna verður hann að taka á því að samræma siðvitund, löghlýðni, samvisku, vald og aga 

í störfum sínum. Siðfræði er mikilvæg í starfi félagsráðgjafa og eiga félagsráðgjafar sínar 

eigin siðareglur. Félagsráðgjafi byggir siðfræði sína á jafnrétti og virðingu við 

einstaklinginn og miðar hjálpina út frá þörfinni (Unnur V. Ingólfsdóttir, 2010). 

Félagsráðgjafi nálgast einstaklinginn með heildarsýn í huga og skoðar einstaklinginn með 



30 

tilliti til umhverfis hans. Styrkleikar einstaklingsins eru dregnir fram með það að 

markmiði að auka lífsgæði hans (Hrefna Ólafsdóttir, 2006; Lára Björnsdóttir, 2006).  

Í barnaverndarstarfi standa félagsráðgjafar frammi fyrir mörgum áskorunum. Hafa 

þarf í huga að góðir hlutir gerast hægt og það þarf að gefa sér tíma til að vinna traust 

þeirra sem hjálpin beinist að til að samvinna náist. Með samkennd, næmni og virðingu 

er möguleiki á að ná trausti barna og foreldra (Anni G. Haugen, 2011). 

  



31 

7 Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið í ritgerðinni þarf mikið til að barni sé komið fyrir í fóstur. 

Stöðugleiki í lífi barns og að alast upp í eigin fjölskyldu er að jafnaði talið best fyrir 

barnið. Þegar gripið er til fósturráðstöfunar hafa önnur tiltæk úrræði því oftast verið 

fullreynd. 

Ef marka má tilkynningar til barnaverndarnefndar Reykjavíkur árið 2012 er 

vanræksla algengasta formið á misbresti í uppeldi barna á aldrinum 0 - fimm ára en þá 

bárust 494 tilkynningar þess efnis. Algengasta ástæða var skortur á umsjón og eftirliti. 

189 tilkynningar bárust vegna ofbeldis gegn barni á aldrinum 0 - fimm ára. Þá var 

tilfinningalegt ofbeldi algengast eða 139 tilkynningar. Athyglisvert er að mun fleiri 

tilkynningar koma vegna líkamlegs ofbeldis á barni en vegna tilfinningalegrar- og 

líkamlegrar vanrækslu. Hugsanlegt er að ástæðan sé að sú að erfiðara getur verið að 

greina vanrækslu en beint ofbeldi. Af tölum barnaverndarstofu í ársskýrslu 2008-2011 

að dæma virðist varanlegum fósturúrræðum hafa fækkað frá árinu 2009 til 2011 á sama 

tíma og tímabundnu fóstri hefur fjölgað. 

Eins og sjá má af kenningum Bowlby´s myndar barn sín fyrstu tengsl við þann sem 

hugsar um það á fyrstu mánuðum ævinnar. Kenningar Bowlby´s og Eriksson fjalla báðar 

um mikilvægi öryggis í frumbernsku. Til að barn geti þróað með sér sterk og heilbrigð 

tengsl þarf umönnunaraðilinn að gefa af sér og vera til staðar fyrir barnið svo það læri 

að treysta honum en um leið öðlast það traust á umhverfi sínu. Erikson taldi að ef barn 

lærði ekki að treysta á fyrsta lífsskeiðinu myndi það vantreysta fólki og hefði það áhrif á 

seinni lífsskeiðin. Báðir töldu þeir stöðugleika og tryggð umönnunaraðilans vera með 

mikilvægustu þáttum fyrir heilbrigðan þroska barns.  

Barni, sem ítrekað upplifir höfnun eða tilfinningaleysi frá umönnunaraðila sínum, er 

hættara við að þróa með sér neikvæða félagslega hegðun og fleira sem getur haft 

neikvæð áhrif á þroska barnsins.  

Þegar barn fer í fóstur getur orðið rof í tengslamyndun þess sem getur haft slæmar 

afleiðingar í för með sér. Kvíði, þunglyndi og önnur tilfinningaleg vandamál geta hrjáð 

barnið í framtíðinni. Barn innan við ársgamalt virðist þó hafa þann aðlögunarhæfileika 

að geta tengst nýjum umönnunaraðila öruggum tengslum. Til þess þarf barnið að upplifa 

stöðugleika og tryggð umönnunaraðilans, sem og ástúð og natni.  
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Tengslaröskun er eitt alvarlegasta form óöruggra tengsla. Þó er talið að barn með 

tengslaröskun hafi möguleika á að ná að mynda sterk tengsl við fósturforeldra ef þeir 

gefa barninu tíma og sinna því af ástúð og natni áður en það nær eins árs aldri. Með 

stöðugleika í umönnun þar sem barninu er sinnt og brugðist við þörfum þess getur 

barnið lært að treysta. 

Því yngra sem barn er því auðveldara virðist það eiga með að mynda örugg tengsl 

við fósturforeldra. Það skiptir þó máli að fósturforeldar geti gefið af sér, veitt barni 

stöðugleika og verið þeim trygg til að það gerist. Einnig er talið auðveldara fyrir 

fósturforeldra að tengjast barni tilinningalega því yngra sem það er. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum virðist vera betra fyrir barn, sem á því þarf að halda, að fara í fóstur eins 

fljótt og mögulegt er til að það sé líklegra til að mynda örugg heilbrigð tengsl.  

Stofnun er ekki talinn æskilegur staður fyrir barn. Þar eru yfirleitt margir sem sinna 

barninu og þar af leiðandi erfiðara fyrir barnið að tengjast einum eða fáum 

umönnunaraðilum. Með því myndast síður sami stöðugleiki og á fósturheimili, auk þess 

er ólíklegra að gagnkvæm sterk tengsl myndist milli barns og umönnunaraðila þess. 

Stofnun er því ekki talinn ákjósanlegur staður fyrir börn. Börn eru þó ekki talin verða 

fyrir varanlegum skaða þó að þau dvelji þar til skamms tíma svo lengi sem þau fara í gott 

fóstur þar sem þau upplifa stöðugleika.  

Í ritgerðinni er einungis fjallað um fyrsta aldursári barns og er því ekki hægt að 

alhæfa um að eldri börn en ársgömul geti ekki myndað góð og sterk tengsl þó þau fari 

seinna í fóstur.
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8  Samantekt og umræða 

Niðurstöður ritgerðarinnar um hve mikið þurfi að ganga á til að barn sé fjarlægt af foreldrum 

sínum eru athyglisverðar í ljósi umræðunnar sem stundum er í samfélaginu og þess stimpils 

sem barnaverndarnefnd hefur haft á sér fyrir að taka börn af foreldrum sínum. Ritgerðin 

varpar hér öðru ljósi á slíkar grýlusögur. 

Þegar barn missir tengsl við kynforeldri sitt getur orðið rof í tengslamynduninni. Þess 

vegna er mikilvægt að barn haldi tengslum við kynforeldra sína meðan á fóstri stendur þar 

sem markmiðið er að barnið fari aftur til þeirra. Það er þó umhugsunarefni hve oft barn, sem 

komið er í fóstur, getur hitt kynforeldra sína. Því eins og fram kom í ritgerðinni þá er spurning 

hvað raunhæft er að barnið hitti kynforeldra oft á meðan á fóstri stendur. Hægt er að draga 

þá ályktun að aukaálag fylgi því að taka á móti kynforeldrum barnsins á hverjum degi. Með 

stöðugleika í umönnun á fyrsta ári eru börn líklegri til að mynda heilbrigð tengsl.  

Í ljósi þeirrar niðurstöðu að stöðugleiki sé mikilvægur í tengslamyndun barna, vekur það 

athygli höfundar að ferlið í fósturmálum skuli oft vera þannig að barn, sem fjarlægt er frá 

kynforeldrum, fer fyrst inn á stofnun í ákveðin tíma, þaðan í fóstur og svo seinna heim til 

kynforeldra aftur. Hafa ber í huga að barnið getur ítrekað orðið fyrir rofi í slíku ferli. Eins og 

fram kemur í ritgerðinni geta afleiðingar orðið verri því oftar sem barn verður fyrir 

tengslarofi. 

Til að barn geti haldið stöðugum tengslum við kynforeldra meðan á fóstri stendur þyrfti 

úrræði að vera til staðar sem kemur til móts við alla aðila en gengur ekki á rétt 

fósturforeldra. Til greina kæmi stofnun eða dagvist í umsjá barnaverndarnefndar þar sem 

barnið væri í nokkra tíma á dag með kynforeldrum sínum sem sinntu barninu undir eftirliti 

fagaðila. Með slíku úrræði væri mögulega hægt að koma í veg fyrir endurtekin tengslarof 

barnsins. Með því yrði meiri stöðugleiki í lífi barnsins þar sem ekki yrði rof í tengslum við 

kynforeldra meðan á fóstrinu stendur. Þetta gæti komið í stað þess að barnið væri hjá 

dagmóður þar sem það þyrfti að tengjast einum umönnunaraðilanum í viðbót. En eins og sjá 

má af kenningum Bowlby´s og Erikson eru traust og stöðugleiki mikilvægir þættir í lífi barns. 

Niðurstöður þessarar ritgerðar sína að því fyrr sem barn fer í fóstur því betra er það fyrir 

tengslamyndun og þroska barnsins. Á móti kemur að stefna barnaverndaryfirvalda er að 

reyna eins og hægt er að aðstoða foreldra við að hugsa vel um börn sín svo þau geti alist upp 

hjá þeim. En þá hefur ef til vill mikið gerst í lífi barnsins og það jafnvel orðið fyrir skaða. Hvað 
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varðar ákvarðanatöku barnaverndarstarfsmanns þarf hann að meta hvenær hann telur að 

fullreynt sé með stuðning við foreldra. Það er ljóst að ábyrgðin er mikil hjá 

barnaverndarstarfsmanni og má leiða líkur að því að þetta geti verið eitt af því erfiðasta sem 

hann stendur frammi fyrir. 
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9 Lokaorð 

Við gerð þessarar ritgerðar var margt sem vakti áhuga. Félagsráðgjafi í starfi hjá 

barnaverndaryfirvöldum hefur mikilvægu hlutverki að gegna í fósturmálum. Hann þarf að 

búa yfir heildarsýn á hagsmunum barns og aðstæðum þess til þess að geta tekið upplýsta 

ákvörðun um úrræði. Þegar um svo ung börn er að ræða eins og hér er fjallað um er ekki 

hægt að ræða við þau um þeirra viðhorf eins og hægt er við eldri börn. Þá skiptir miklu máli 

fyrir félagsráðgjafa að vinna starf sitt vel til að barnið geti verið sátt við ákvörðunina þegar 

það hefur þroska og aldur til að skilja þær aðstæður sem það var í.  

Í ljósi niðurstöðu ritgerðarinnar um að aldur barna skiptir miklu máli í tengslamyndun 

þeirra er athyglisvert að upplýsingar um aldur fósturbarna séu ekki aðgengilegar. Höfundi 

þykir því aldur barna í fóstri áhugavert rannsóknarefni í framtíðinni. Þá er einnig forvitnilegt 

að rannsaka hve mörg börn sem unnið er með á grundvelli barnaverndarlaga eiga foreldra 

sem hafa verið í sömu sporum.  
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