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Formáli 
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lokaverkefni mitt við meistaranám í Uppeldis- og menntunarfræði við 

Háskóla Íslands. Ég ákvað snemma í námi mínu að rannsaka hagi 

fósturbarna á Íslandi. Verkefnið var unnið undir leiðsögn Guðrúnar 

Kristinsdóttur prófessors við Háskóla Íslands og færi ég henni bestu þakkir 

fyrir gott samstarf, gagnlegar ábendingar og veitta aðstoð við afmörkun 

ritgerðarefnis. Sérfræðingi verksins Anni G. Haugen lektor og færi ég einnig 

þakkir.  
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smíði lokaverkefna. 

Án viðmælenda minna, ungmennanna sem veittu mér hlutdeild í lífi sínu, 

hefði þetta verk aldrei orðið. Ég færi þeim bestu þakkir fyrir að segja mér frá 

upplifun sinni í fóstri og áhrifum þess á líf þeirra. Það eru forréttindi að hafa 

fengið að setjast niður með þeim og heyra þeirra sögur, sorgir og sigra, ég 

óska þeim alls hins besta í framtíðinni. 

Að lokum við ég þakka fjölskyldu minni, foreldrum og tengdaforeldrum 

fyrir þann stuðning sem þau hafa veitt mér í gegnum námið. 
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Ágrip 

Ritgerð þessi byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar og fjallar um 

farsæld í fóstri. Markmið rannsóknarinnar er að svara því hvað einkenni 

farsæld í fósturráðstöfun með tilliti til stöðugleika í fósturdvöl fyrir barnið, 

bæði hvað varðar búsetu og tilfinningatengsl eða ytri og innri stöðugleika. 

Reki, nýtt hugtak í fósturbarnarannsóknum hér á landi er sett fram í 

ritgerðinni. Reki nær bæði yfir fósturrof og flutning barns milli heimila, 

fóstur- eða upprunaheimilis.  

Rætt var við fimm ungmenni á aldrinum 18–21 árs sem öll höfðu verið í 

fóstri til lengri eða skemmri tíma. Rannsóknin er afturvirk og leitast er við að 

fá fram raddir fósturbarna, heyra skoðanir þeirra og upplifanir af fósturdvöl. 

Farsæld byggir á mörgum samverkandi þáttum en í rannsókninni er lagt upp 

með að fóstur sé farsælt ef ungmennunum finnist þeir tilheyra 

fósturfjölskyldunni.  

Með rannsókninni er þess vænst að niðurstöðurnar gefi nýja innsýn í 

fósturráðstafanir á Íslandi og hjálpi til við frekari uppbyggingu á samstarfi 

starfsmanna barnaverndar, fósturforeldra, kynforeldra og fósturbarna. 

Fósturforeldrar, reyndir sem óreyndir, geta einnig nýtt sér niðurstöðurnar til 

að átta sig á gildi fósturforeldra fyrir fósturbörn og að hverju skal huga 

þegar ókunnugt barn bætist við fjölskylduna. 

Í rannsókninni var fósturdvöl til langs tíma skilgreind sem stöðug búseta í 

fjögur ár eða lengur. Niðurstöður benda hvorki til þess að slík langtímadvöl 

leggi grunn að innri stöðugleika fósturbarnsins né heldur að skammtímadvöl 

sé vísir að innri óstöðugleika. Í þessu úrtaki virtust gæði samverustunda 

fremur en fjöldi hafa meiri áhrif á  tengsl fósturbarns og fósturfjölskyldu. 

Líðan ungmennanna í fóstri var misgóð, sum þeirra áttu erfitt með að 

staðsetja sig innan fósturfjölskyldu annars vegar og upprunafjölskyldu hins 

vegar og sumum fannst þau tilheyra hvorugri fjölskyldunni sem hefur áhrif á 

bjargráð þeirra. Niðurstöður benda einnig til þess að eftirfylgni 

barnaverndar með líðan og högum fósturbarnanna hafi verið ábótavant. 
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Abstract 

Positive outcomes in foster care 

This essay is based on the results of qualitative research and focuses on the 

wellbeing of fosterchilden. The main aim is to answer the question of what 

characterises successful foster care, with regards to stability in foster care 

for the child, both in terms of residence and emotional stability or external 

and internal stability. Drift, a new definition in foster care in Iceland is 

presented and covers both breakdown and moves in foster care. 

Five young people, aged 18–21, were interviewed, all of whom had been 

in foster care for longer or shorter periods. The study is retrospective and 

strives to bring out the voices of foster children and hear their views and 

experiences of their foster care stays. Positive outcomes of children in 

foster care  are based on many interrelated factors, but the main focus of 

the study is that foster care is successful if young people feel a sense of 

belonging in the foster family. 

It is expected that the results will give new insights into foster care in 

Iceland and facilitate further collaboration between child protection social 

workers, foster parents, birth parents and foster children. Foster parents, 

experienced and inexperienced, can also make use of the results to help 

them appreciate their value on the lives of foster children and what to 

consider when a child, unknown to them, is added to the family. 

In this study, stability in foster care is defined as constant residence for 

four years or longer. Results do not indicate that such a long-term stay lays 

the foundations for internal stability of foster children nor is instability in 

foster an indicator of internal instability. In this sample, quality rather than 

the quantity of time spent together had more impact on the relationships 

of foster child and foster family. The wellbeing of young people in foster 

varied. Some of them had difficulty locating themselves within the foster 

family on the one hand and the birth family on the other. Some felt that 

they belonged to neither family which affected their coping resources. 

Results also suggest that child protection agencies failed to follow up with 

the foster childrens‘ wellbeing in foster care. 
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1. Inngangur 

Samfélagsgerð nútímans krefst þess að við höfum margvísleg samskipti við 

ólíka aðila á hverjum degi. Menntastofnanir eru orðnar stór hluti af æsku 

barna og fjölskyldumynstur geta verið margbreytileg og flókin. Í huga okkar 

eru heimilin hins vegar enn heilög. Þar á maður að geta slakað á frá amstri 

dagsins. Vertu eins og „heima hjá þér“ eins og sagt er. En því miður er 

heimilið ekki alltaf það athvarf sem við vonumst eftir. Innan þess geta verið 

mikil átök, aðstæður verið erfiðar og sumar þeirra ekki börnum bjóðandi og 

í nokkrum tilfellum þarf samfélagið að grípa inn í aðstæður með hag barns í 

huga. Barnaverndarnefndir sjá um að taka ákvarðarnir um eðli og umfang 

íhlutunar. Í þessari ritgerð er sérstaklega fjallað um eina gerð íhlutunar 

barnaverndar, fóstur. 

Það eru margir sem koma að fósturráðstöfun barns. Í nær öllum tilfellum 

eru það að minnsta kosti barnið sjálft, kynforeldrar þess, fósturforeldrar, 

systkini, fóstursystkini og starfsmenn barnaverndar. Fósturráðstöfun felur í 

sér miklar breytingar fyrir flesta aðila en þó hvað mestar fyrir fósturbarnið 

sem þarf að aðlagast nýjum dvalarstað, tengjast nýrri fjölskyldu og finna 

nýjan stöðugleika bæði heima, í skóla og í tómstundum (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2010, bls. 165). 

Svo virðist sem óstöðugleiki í fóstri sé nokkur þar sem börn hafa þurft að 

flytjast á milli heimila og stofnana áður en lokaákvörðun er tekin um að 

koma þeim fyrir í varanlegu fóstri (Egelund og Vitus, 2009, bls. 45). Hins 

vegar er nokkur stöðugleiki í fósturráðstöfun barna sem fara á unga aldri í 

varanlegt fóstur (Guðrún Kristinsdóttir, 2004, bls. 134–136). Með tilliti til 

þess hefur rannsakandi því áhuga á að skoða stöðugleika fósturs barna sem 

fara í fóstur eftir átta ára aldur. 

Bakgrunn rannsóknar má meðal annars rekja til þess að rannsakandi á 

fóstursystkini og hefur á seinni árum kynnst ólíkum ástæðum 

fósturráðstafana og högum þeirra barna sem nauðsynlegt er að koma fyrir 

utan heimilis þeirra. Hvati minn fyrir rannsókn á efninu er upplifun mín af 

ístöðuleysi barna í fóstri þar sem fósturbörn hafa dvalið á bernskuheimili 

mínu eftir að ég flutti að heiman. Hafa þarf fyrirvara á því að ekki er hægt 

að alhæfa út frá þessari reynslu en á sama tíma gefur hún vissa innsýn í 

þann heim sem fóstur barna er. Guðrún Kristinsdóttir (2010) hefur bent á 

að skiptingin í tímabundið og varanlegt fóstur stendur ekki óhögguð og 

áætluð tímalengd fósturráðstöfunar getur breyst. Flest þau fósturbörn sem 
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ég hef haft kynni af fluttu á milli heimila og stofnana á meðan metið var 

hvað ætti að gera við þau. Þá var til athugunar hvort foreldrar þeirra væru 

færir um að veita þeim það öryggi og þá umhyggju sem þau eiga rétt á eða 

hvort velferð þeirra væri betur tryggð annars staðar. Einnig hafa erlendar 

rannsóknir sýnt mikla óvissu í málum fósturbarna þar sem endanleg 

ákvörðun um bestu hagsmuni þeirra getur tekið fjölda ára. Fósturbarni, 

upprunafjölskyldu og fósturfjölskyldu er þá haldið í óvissu sem getur 

orsakað tregðu bæði fósturbarns og fósturfjölskyldu til þess að bindast 

heilum hug þar sem aðskilnaður er yfirvofandi til lengri tíma. Fósturbarnið 

er því í raun skammtíma fjölskyldumeðlimur (Barber og Delfabbro, 2005, 

bls. 330). 

Val verkefnis byggist á áhugasviði rannsakanda á högum barna almennt 

og þá sér í lagi fósturbarna. Framtíðaráform höfundar eru að vinna á sviði 

barnaverndar, að bæta hag barna, réttindi þeirra og velferð. 

Rannsakandi leitast við að svara því hvað einkenni farsæld í 

fósturráðstöfun með tilliti til stöðugleika, bæði hvað varðar búsetu og 

tilfinningatengsl. Með farsæld í fóstri er átt við ákveðna þætti sem taldir eru 

stuðla að jákvæðri útkomu fyrir börn í fóstir. Þeir eru: umönnun, líðan, 

tengsl, sjálfræði og aðstæður (Guðrún Kristinsdóttir, 2004, bls. 21). 

Markmið og gildi rannsóknar 

Verkefni þetta miðar að því á fá nýja sýn á fósturráðstafanir á Íslandi. 

Rannsakandi snéri sér til fósturbarna með það markmið fyrir augum að fá 

gögn um fóstur frá fósturbörnunum sjálfum. Tilgangurinn er að fá fram 

raddir þeirra því í raun eru þau oft á tíðum þöglir þátttakendur í 

fósturferlinu. Því er mikilvægt að tala beint við þau, heyra skoðanir þeirra og 

upplifanir af fósturráðstöfuninni. Hvernig staðið var að henni, að hvaða leyti 

hún hafði áhrif á líf þeirra og líðan sem og viðhorf þeirra til reynslunnar eftir 

á að hyggja.  

Börn hafa lagalegan og siðferðilegan rétt til þess að segja skoðun sína og 

að tekið sé tillit til sjónarmiða þeirra (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). Árið 

1990 var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins undirritaður 

fyrir Íslands hönd og loks lögfestur árið 2013. Hann tryggir barni sem 

myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum 

málum sem það varða og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þess í 

samræmi við aldur þess og þroska (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 18/1992; Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013). Einnig kveða barnalög á um skyldu foreldra 

til samráðs eftir því sem aldur og þroski barns gefur tilefni til og skal afstaða 
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þess fá aukið vægi eftir því sem barn eldist og þroskast (Barnalög, nr. 

76/2003). Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við 

hverja þá málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barnið varðar, 

annaðhvort beint eða fyrir milligöngu talsmanns eða viðeigandi stofnunar, á 

þann hátt sem samræmist reglum í lögum um málsmeðferð.  

Rannsóknin er afturvirk sem gerir það að verkum að ekki er rætt við börn 

á meðan á fóstri stendur. Rætt var við fyrrum fósturbörn og reynt að 

komast að því hvað þeim finnst um fósturkerfið. Þannig er hægt að taka 

frekara tillit til sjónarmiða þeirra í framtíðinni og átta sig enn frekar á stöðu 

fósturráðstafana á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar ríma við rannsókn 

Guðrúnar Kristindsóttur (2004) og sýna fram á að niðurstöður þeirrar 

rannsóknar eru enn í fullu gildi í dag. 

Rannsóknir Barber og Delfabbro (2005) og Johnson, Yoken og Voss 

(1995) sýndu báðar fram á að flest þau börn sem athuganir þeirra náðu yfir 

voru ánægð í fóstri. Þessar jákvæðu niðurstöður má nýta til frekari 

uppbyggingar. Barber og Delfabbro telja hins vegar að fáar tilraunir hafi 

verið gerðar til þess að komast að því hvort börn séu í raun ánægð í 

fósturkerfinu. Margar rannsóknir eru til um fóstur barna en þessar 

niðurstöður hvöttu sértaklega til þess að skoða fremur jákvæða reynslu 

ungmenna af fóstri en að horfa til þess sem aflaga fór ef svo bar undir. 

Þannig veitir rannsóknin vonandi fósturforeldrum og starfsfólki 

barnaverndar leiðsögn varðandi þarfir og tilfinningar fósturbarna. 

Gildi rannsóknarinnar er að fá fram nýja sýn á fósturráðstöfun á Íslandi 

og hjálpa til við frekari uppbyggingu á samstarfi starfsmanna barnaverndar, 

fósturforeldra, kynforeldra og fósturbarna. Með henni er þess vænst að 

treysta megi frekar þann grunn sem rannsóknir á fósturráðstöfunum byggja 

á og opni sviðið fyrir frekari rannsóknum. 

Uppbygging ritgerðar 

Í þessum inngangskafla er rannsóknin kynnt og fjallað um bakgrunn hennar. 

Gerð er grein fyrir markmiði og gildi verksins, rannsóknarspurning sett fram 

og sagt frá uppbyggingu ritgerðarinnar. 

Í öðrum kafla er skýrt frá fræðilegu samhengi rannsóknarinnar. Í fyrstu er 

fjallað um kenningar um velferð barna og ungmenna sem lúta að umhyggju, 

uppeldi, tengslum, þroska, stöðugleika og seiglu. Því næst er fjallað um 

fóstur á Íslandi, tíðni þess og eðli. Þar á eftir eru ástæður fósturrofs reifaðar 

sem leiðir til umræðu um stöðugt fóstur með áherslu á þá þætti sem eru 

taldir stuðla að stöðugleika. Að lokum gerir rannsakandi grein fyrir eigin 
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skilgreiningu á fósturrofi á Íslandi, sem byggir á þeirri vinnu sem farið hefur 

fram við gerð rannsóknar og ígrundun á efni hennar. 

Í þriðja kafla er sjónum beint að aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er 

fjallað um hvernig rannsóknarefnið var nálgast og gerð grein fyrir helstu 

aðferðum. 

Í fjórða kafla segir frá niðurstöðum og þær settar fram í þremur 

yfirþemum en þau eru: Aðdragandi fósturs, lífið í fóstrinu og lífið eins og 

það er hjá ungmennunum í dag. Í þessum kafla hafa ungmennin sjálf orðið 

og lýsa aðstæðum sínum, upplifunum og líðan. Jafnframt setur rannsakandi 

þær jöfnum höndum í fræðilegt samhengi og umræða eru í beinu framhaldi 

við hvern þátt. Í fimmta kafla rannsóknarinnar eru niðurstöðurnar teknar 

saman og rannsóknarspurningunni svarað. Í sjötta kafla eru lokaorð 

ritgerðar.  

Að endingu er listi yfir heimildir sem notaðar voru við vinnslu 

verkefnisins sem og viðaukar, afrit af skjölum sem rannsakandi bjó til og 

notaði í efnisöflunarhluta rannsóknar. 
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2. Fræðilegar forsendur 

Öll börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þegar börn fæðast í þennan heim 

eru þau á ábyrgð foreldra sinna. Lögum samkvæmt er það hlutverk 

foreldranna að sýna þeim umhyggju og nærfærni, búa þeim viðunandi 

uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna (Barnaverndarlög, 

80/2002). 

Þegar börn eiga þess ekki kost á að búa heima hjá foreldrum sínum er  

það hlutverk barnaverndar og koma þeim til aðstoðar og sjá þeim fyrir 

uppbyggilegu umhverfi í barnæsku og á unglingsárum. Talið er að árangur 

íhlutunar barnaverndar í málefnum fósturbarna ráðist að mestu af tvennu: 

þroska barns og velferð og því hvort barn hlýtur fósturvist sem byggir á 

stöðugleika (Christiansen, Havik og Andersson, 2010, bls. 913). Áherslan á 

stöðugleika í fóstri er mikil en margar rannsóknir sýna að stór hluti barna í 

umsjón barnaverndar upplifir rótlaust líf og flytur mikið á milli staða 

(Christiansen o.fl., 2010, bls. 913; Oosterman, Schuengel, Wim Slot, Bullens 

og Doreleijers, 2007, bls. 54; Egelund og Vitus, 2009, bls. 54). 

Kenningar um velferð barna og ungmenna 

Umhyggja 

Umhyggja er hugtak sem felur í sér nálægð sem vísar til tilfinningalegs 

sambands, væntumþykju og alúðar. Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur 

(2007, bls. 79) er þörfin og löngunin eftir því að njóta umhyggju 

sammannleg, óháð menningu og tungu, hún er algild. 

Umhyggja fyrir öðrum kallar á að sinna þörfum þeirra, að vilja hjálpa og 

koma til aðstoðar. Umhyggja byggir á tengslum í samskiptum og að henni 

koma ætíð tveir aðilar, sá sem sýnir umhyggjuna annars vegar og sá sem 

nýtur hennar hins vegar. Sá sem nýtur umhyggjunnar verður þannig að taka 

við henni og vilja hana því annars er ekki um umhyggjusamband að ræða 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 123).  

Aðstæður geta haft áhrif á þetta og komið í veg fyrir að tengsl myndist 

sem einkennast af umhyggju og öruggum tilfinningatengslum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 123–124). Fóstur barns kallar á mikla 

aðlögunarhæfni fósturbarns og fósturforeldra. Aldur barns og fyrri reynsla 

hefur áhrif á getu þess og löngun til að mynda tilfinningatengsl við 
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fósturforeldra sína og aðra. Í því skyni má gera ráð fyrir að erfiðleikar í fóstri 

byggist á skorti á tilfinningatengslum, trausti og virðingu (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1985, bls. 61–69). Slíkt samband getur þróast en aðeins ef 

báðir aðilar, fósturforeldrar og fósturbarn hafa viljann til þess. 

Í umhyggju foreldra fyrir barni sínu felst að láta það sig varða. Að leggja 

ást og alúð í uppeldi barns, sýna því væntumþykju, hlýju og þolinmæði sem 

hefur áhrif á tengslamyndun þess og þroska.  

Uppeldi 

Á sjöunda áratug síðustu aldar setti sálfræðingurinn Diana Baumrind fram 

fjóra ólíka uppeldishætti foreldra sem fræðimenn styðjast enn við í dag. 

Uppeldishættirnir eru: Leiðandi uppeldishættir (e. authoritative parenting), 

eftirlátir uppeldishættir (e. indulgent parenting), skipandi uppeldishættir (e. 

authoritarian parenting) og afskiptalausir uppeldishættir (e. neglecting 

parenting) (Lee, Daniels og Kissinger, 2006, bls. 253; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004, bls. 416). 

Uppeldishættir leiðandi foreldra eru taldir ákjósanlegastir og til þess 

fallnir að kalla fram þroskaða hegðun af hálfu barna. Leiðandi foreldrar sýna 

börnum sínum mikla hlýju, hvetja þau til sjálfstæðrar hugsunar, setja þeim 

skýrar reglur þegar nauðsyn ber til og útskýra þær fyrir þeim. Börnin þekkja 

því sín mörk og vita til hvers er ætlast af þeim. Samskipti foreldra og barna 

eru opin, foreldrarnir stuðningsríkir og börnin samvinnufús og vingjarnleg. 

Börn leiðandi foreldra hafa einnig mikla trú á eigin getu og eru gædd 

miklum sjálfsaga (Lee o.fl., 2006, bls. 253; Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004, bls. 416). 

Eftirlátir foreldrar sýna börnum sínum hlýju og eru mjög umburðarlyndir, 

upp að vissu marki afskiptalausir. Börn þeirra hafa ekki eins skýr mörk og 

börn leiðandi foreldra og eru líklegri til að sýna frávikshegðun og skortir oft 

hæfileika til að taka ábyrgð.  

Foreldrar sem nota skipandi uppeldishætti stjórna hins vegar börnum 

sínum með ströngum reglum, boðum og bönnum. Samskipti foreldra og 

barna einkennast þá af valdi foreldranna yfir börnunum, reglur eru skýrar 

og þess er vænst að þeim sé hlýtt án útskýringa. Börn skipandi foreldra eru 

gjarnan vansæl, ósjálfstæð, tortryggin og eiga erfitt með að treysta öðrum. 

Baumrind telur skipandi uppeldishætti foreldra draga úr félagslegum og 

sálfræðilegum þroska barna og unglinga (Lee o.fl., 2006, bls. 253; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004, bls. 416). 

Stjórnleysi einkennir uppeldi afskiptalausra foreldra. Þeir setja börnum 

sínum engin mörk og gera engar kröfur til þeirra. Þau veita þeim engan 
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stuðning og sýna þeim lítinn áhuga og forðast jafnvel að eiga samskipti við 

þau. Börn afskiptalausra foreldra hafa oft litla trú á sjálfum sér, eru 

óþroskuð, skortir sjálfsaga og eru jafnvel árásargjörn. Uppeldisaðferð 

afskiptalausra foreldra einkennist af vanrækslu (Lee o.fl., 2006, bls. 253; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004, bls. 416). 

Það uppeldi sem börn hljóta hjá foreldrum sínum og/eða 

forráðamönnum er misjafnt að gæðum. Vanræksla getur verið margskonar, 

allt frá því að skilja ungt barn eftir eftirlitslaust í baðkari til þess að úthýsa 

barni af heimili sínu án nokkurrar bjargar. Eins og birtist í Guðrún 

Kristinsdóttir (2014, bls. 90) eru áhrif vanrækslu og ofbeldis lögð að jöfnu. 

Vanræksla getur birst sem skortur á líkamlegu og tilfinningalegu atlæti eða í 

umhverfis-, menntunar- og þroskaskilyrðum barns (Guðrún Kristinsdóttir, 

2014, bls. 110). Einnig gerir Guðrún Kristinsdóttir (2014, bls. 50; 110–111) 

grein fyrir samfélagslegri vanrækslu sem stafar af ónógum samfélagslegum 

úrræðum. Þau geta meðal annars verið veikt félagslegt öryggisnet og 

almennur skortur á grunnþörfum barns, húsnæði, öryggi, fæði, klæði og 

heilsugæslu sem samfélagslegar aðgerðir gætu haft áhrif á til batnaðar. 

Rannsóknir á vanrækslu barna hafa sýnt að fjölskyldur sem endurtekið 

vanrækja börn sín eða beita þau ofbeldi hafi í mörgum tilfellum lágar tekjur, 

glími við fátækt, atvinnuleysi og búi í íbúð á vegum hins opinbera. Þó ber að 

hafa í huga að fjöldi fjölskyldna sem búa við slíkar félagslegar aðstæður búa 

börnum sínum gott atlæti og umönnun barna þeirra til fyrirmyndar. Hins 

vegar hefur skortur á félagslegum stuðningi tengsl við allan endurtekinn 

misbrest (e. child maltreatment) í uppeldi barna sem ráða mætti bót á með 

samfélagslegum aðgerðum (Miller-Perrin og Perrin, 1999; Newman og 

Grauerholz, 2002, bls. 428).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar sem eru líklegri til að vanrækja 

börn sín eða beita þau ofbeldi séu ungir, eigi við áfengis- og/eða 

vímuefnavanda að stríða, glíma við námsörðugleika og geðræn vandamál. 

Líkur á tíðni vanrækslu og ofbeldis aukast einnig þegar foreldri er einstætt 

og/eða mörg börn eru á heimilinu (Newman og Grauerholz, 2002, bls. 425; 

428).  

Mikilvægt er að greina áhættuþætti í uppeldi þar sem misbrestur þar á 

getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir börn. Áhrif ofbeldis og vanrækslu hafa 

ætíð áhrif á börn en vegna ólíkra þátta í fari þeirra og umhverfi verða áhrif 

þess mismunandi og sum börn geta tekist á við erfiðleikana sem fylgja slíkri 

reynslu án þess að bera af því varanlegan skaða (Guðrún Kristinsdóttir, 

2014, bls. 23). 
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Afleiðingarnar af misbresti í uppeldi ráðast af aldri, þroska, kyni og 

aðstæðum barns og geta verið innhverfar, kvíði og þunglyndi en einnig 

úthverfar og brotist fram í hegðunarerfiðleikum. Margt bendir til að stúlkur 

eigi frekar við innhverf vandkvæði að etja en drengir sýni erfiða hegðun. 

Nýjustu kenningar benda hins vegar til þess að bæði drengir og stúlkur í 

slíkum aðstæðum eigi við innri vanda að stríða og búi við félagslega skerta 

færni en drengirnir sýni þar að auki andfélagslega hegðun í meiri mæli en 

stúlkurnar (Guðrún Kristinsdóttir, 2014, bls. 25).  

Áhættuþættir í fari barns, til að mynda þroskavandamál og fjöldi 

vandamála hjá barni, eru einnig tengdir vanrækslu og ofbeldis af hálfu 

foreldris (Newman og Grauerholz, 2002, bls. 425; Freydís J. Freysteinsdóttir, 

2004, bls. 317). 

Það er vert að velta því fyrir sér hví rannsóknir og athuganir sýni að 

tengslin á milli ofbeldis og vanrækslu séu tíðari og líklegri hjá efnaminni 

fjölskyldum en þeim efnameiri. Líklega gæti það verið háð 

heimilisaðstæðum og búsetu. Í nálægð við nágranna eins og í fjölbýli er 

frekar tilkynnt um ófrið hjá fátækum fjölskyldum en þeim sem búa í einbýli. 

Fjarlægðin við nágrannanna gerir það að verkum að þeir og geta frekar falið 

heimilisástandið ef þörf er á (Newman og Grauerholz, 2002, bls. 428). 

Tengsl 

Sálfræðingurinn John Bowlby var einn upphafsmanna tengsla-

kenningarinnar (e. attachment theory) en hann setti hana fram um miðbik 

20. aldar. Tengslakenning Bowlby fjallar um tengsl barns við þá manneskju 

sem annast það mest fyrstu mánuði og ár. Tengsl barns við foreldri byggist á 

þroska- og varnarleysi barnsins og oftast bindist barn fyrst tengslum við 

móður og síðar föður og/eða aðra sem annast það mest. Þegar foreldri er 

aðgengilegt og bregst við barninu á viðeigandi hátt finnur það fyrir öryggi í 

návist foreldris en óöryggi við aðskilnað frá því. Ef foreldri sýnir barninu hins 

vegar ekki nægt atlæti og umhyggju fyllist það óöryggi og grætur, eltir 

foreldrið eða sýnir önnur viðbrögð sem miða að því að upplifa umhyggju 

þess (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 121–122, Santrock, 2013, bls. 

189).  

Bowlby telur tengsl vera forsendur væntumþykju og umhyggju (Funder, 

2013, bls. 427). Það nægir því ekki að fæða barn og klæða, það þarf jöfnum 

höndum að sinna tilfinningaþörfum þess svo að það sé fært um að mynda 

örugg tengsl. Barn sem hefur í gegnum reynslu sína lært að treysta og 

myndað örugg tilfinningatengsl í frumbernsku hefur jákvætt mat á eigin 

getu. Það er líklegra til að hafa gott sjálfsálit, vera þrautseigt og hafa góða 
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aðlögunarhæfni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 122, Santrock, 2013, 

bls. 333–334). Að sama skapi myndar barn sér hugmyndir um eigið ágæti út 

frá viðbrögðum annarra við óskum þess og þörfum. Barn sem nýtur ekki 

nægilegrar umhyggju í bernsku og traustra tilfinningatengsla við 

umönnunaraðila getur haft þær ranghugmyndir að það sé ekki 

umhyggjunnar vert (Funder, 2013, bls. 427–428). 

Börnum sem ekki hafa notið slíkra tilfinningatengsla hættir til að hafa 

lítið sjálfsálit og vanmeta eigin getu. Þau eru ekki eins sveigjanleg og búa yfir 

minni aðlögunarhæfni en þau sem voru örugg í tengslum við 

umönnunaraðila í frumbernsku. Þau eru líklegri til að vantreysta öðrum og 

hafa fremur slaka félagslega og tilfinningalega færni. Þau eru einnig líklegri 

til að eiga í erfiðum samskiptum við önnur börn, eru gjarnan ráðrík og 

ónotaleg í samskiptum sínum við þau (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 

122). Einnig eru líkur á að fósturvist þeirra barna sem hafa ekki jákvæð 

tengsl við fullorðinn einstakling verði fyrir neikvæðum áhrifum vegna þess 

að fósturbörnin eiga í erfiðleikum með að treysta öðrum og sætta sig við að 

vera sett mörk sem ætlast er til að þau fari eftir (Pithouse og Rees, 2014, 

bls. 45). 

Þroski 

Uppeldishættir foreldra og tengslamyndun barna í bernsku hefur áhrif á 

þroska þeirra almennt. Með atlæti og skilningi sem börn njóta í bernsku 

þróa þau með sér félagslega hæfileika, trú á eigin getu, hæfni til að leysa úr 

vandamálum og sjálfsálit þeirra mótast. Enginn er eyland og þessir þættir 

styrkjast allir í sambandi og samskiptum við annað fólk. Til þess að vel megi 

vera telur Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 37–39) að einstaklingar þurfi 

að þróa hjá sér margþætta hæfni, auk þess sem áður var talið upp. Þar á 

meðal eru félagshæfni, samskiptahæfni, hæfnin til að setja sig í spor 

annarra og geta samhæft mismunandi sjónarmið. Hún leggur einnig áherslu 

á þau gildi sem við setjum okkur, sem einstaklingar og samfélag. Gildi eru 

viðmið sem við notum til að meta hugsun okkar og hegðun. Þau eru 

grunnur skoðana okkar og afstöðu til lífsins, eins konar leiðarvísir um lífið og 

viðbrögð við aðstæðum sem upp koma. Til að þróa þessa hæfni þarf 

tilfinningaþroski okkar að aukast samfara aldri og þeirri auknu 

samfélagslegu ábyrgð sem því fylgir. Tilfinningaþroski felur meðal annars í 

sér að þekkja og geta greint tilfinningar sínar, hafa stjórn á þeim og vera 

næmur á tilfinningar og líðan annarra. 

Þessi gildi og hæfni sem einstaklingar öðlast með góðri umsjá, umhyggju, 

skilningi og þolinmæði frá öðrum eiga þátt í því að auka borgaravitund í 
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lýðræðisþjóðfélagi og axla þær skyldur og ábyrgð sem fylgja (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 40).  

Þekktir fræðimenn, menntunarfræðingurinn John Dewey (1859–1952), 

félagsfræðingurinn George H. Mead (1863–1931), þekkingafræðingurinn 

Jean Piaget (1896–1980), sálfræðingurinn Lawrence Kohlberg (1927–1987) 

og Lev Vygotsky (1896–1934) nálgast viðfangsefnið á ólíkan hátt en 

sammerkt í kenningum þeirra er samspil einstaklings við umhverfi sitt og 

samfélag. Í samræðum þar sem ólík sjónarmið koma fram, þar sem 

einstaklingar geta speglað sig í viðhorfum annarra og mótað og endurmótað 

þekkingu sína í virku samspili við umhverfið. 

Börn læra það sem fyrir þeim er haft. Það má því álykta að börn sem 

alast upp við misbrest (e. child maltreatment) í uppeldi og heimilislífi hafi 

ekki næg tækifæri til að þróa andlegan og félagslegan þroska á við börn sem 

búa við gott atlæti og tengsl. 

 

Þroski unglingsáranna 

Unglingsárin eru tími mikilla breytinga á lífsskeiði mannsins. Þau eru tími 

aðgreiningar frá barndómi og samsömun við jafningja sem lýkur með 

aðlögun við hlutverk þeirra fullorðnu. Það er mikilvægt fyrir þá sem eiga í 

samskiptum og/eða sambandi við unglinga að gera sér grein fyrir þeim 

breytingum sem unglingsárunum fylgja og veita þeim skilning og næmi til að 

fá að þroskast og öðlast leikni í leik og starfi.  

Það sem aðgreinir þroskaskeið unglingsáranna frá öðrum tímabilum í lífi 

mannsins eru:  

 líkamlegar breytingar (e. biological transistions) 

 aukinn hugrænn þroski/umskipti (e. cognitive transistions) 

 aukinn félagslegur þroski/umbreyting (e. social transistions)  

(Steinberg, 2011, bls. 7–8) 

Líkamlegar breytingar hefjast með kynþroskanum en það er 

einstaklingsbundið hvenær hann hefst. Breytingarnar hefst að jafnaði mun 

fyrr hjá stúlkum en drengjum. Upphaf kynþroska getur verið allt frá sjö ára 

til þrettán ára hjá stúlkum en seinna hjá drengjum, eða frá níu og hálfs árs 

til þrettán og hálfs árs (Steinberg, 2011, bls. 34). Í kringum tólf ára aldurinn 

taka stúlkur almennt vaxtarkipp sem gerir það að verkum að þær verða 

hærri en drengirnir sem taka sinn vaxtakipp að jafnaði út við fjórtán ára 

aldur (Steinberg, 2011, bls. 29; Santrock, 2013, bls. 359). Þessar líkamlegu 

breytingar geta haft bein áhrif á hegðun unglinga. Líkamlegt útlit þeirra 
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getur leitt til þess að þeim finnst þeir eldri en aldur þeirra segir til um. Þetta 

veldur togstreitu á milli unglings og foreldra/forsjáraðila að hluta til vegna 

þarfar unglingsins fyrir sjálfstæði. Breytt útlit unglingsins getur einnig haft 

áhrif á hvernig aðrir koma fram við hann og valdið breytingum á hegðun 

hans (Steinberg, 2011, bls. 37).  

Á þessu lífsskeiði getur sjálfsvirðing einstaklinga verið viðkvæm og 

auknar skapsveiflur orðið þeim fjötur um fót. Vert er að athuga að 

líkamsbreytingar og ójafnt hormónaflæði getur haft þar mikil áhrif. Jafnvel 

svo mikil að unglingurinn getur enga björg sér veitt gegn því og hegðun hans 

jafnvel verið á skjön við eigið gildismat. Þessar sveiflur í skapi eiga að jafnast 

út þegar hormónabúskapurinn hefur komist í jafnvægi. En það er fleira sem 

kemur til og hefur áhrif á hegðun og líðan unglings en hormónar og þar 

skipta samskipti unglings við fjölskyldu hans miklu máli. Rannsóknir hafa 

sýnt að jákvæð samskipti innan fjölskyldu geta haft dempandi áhrif á 

árásargirni og þungt skaplyndi unglings og þar með á sjálfsálit hans og 

ímynd (Steinberg, 2011, bls. 39).  

Foreldrar og forráðamenn skilja á stundum ekki hvernig unglingar geta 

sofið að er virðist út í eitt en á unglingsárunum kemur fram breytt 

svefnmynstur, sem er ólíkt svefnmynstri barna og fullorðinna. Það lýsir sér í 

því að þeir verða seinna syfjaðir en gengur og gerist á öðrum 

aldursskeiðum. Eðlilegt svefnmynstur unglinga á kynþroskaskeiði er níu 

tíma svefn frá kl 1 að nóttu til 10 að morgni. Rannsóknir hafa sýnt að 

algengur svefntími unglinga sé hins vegar 7–8 tímar og eru svefnskortur og 

þreyta því algengt vandamál á unglingsaldri (Santrock, 2013, bls. 368–369; 

Steinberg, 2011, bls. 40).  

Á unglingsaldri kemst barn á efsta stig hugrænnar hugsunar. 

Unglingurinn verður þá fær um að stýra eigin hugsun en einnig að hugsa um 

eigin hugsun. Unglingurinn getur myndað eigin skoðanir á samfélagslegum 

málefnum og fundið hjá sér þörf fyrir að rökræða um trúmál, stjórnmál og 

véfengja gefnar hugmyndir. Breytingar á hugsun unglings geta því reynt 

verulega á þolinmæði hinna fullorðnu en ef þeim er vel tekið og unglingnum 

leyft að tjá sig og við hann rætt, getur þessi tími verið skemmtilegur fyrir 

alla aðila (Steinberg, 2011, bls. 58–61; Santrock, 2013, bls. 377–378).  

Aukin ábyrgð, réttindi og skyldur eru meðal þeirra félagslegu 

umbreytinga sem verða á unglingsaldri. Þegar einstaklingur fetar sig á leið 

inn í fullorðinsárin með tilliti til samsemdar, sjálfstæðis, nándar og afreka 

(Steinberg, 2011, bls. 88–89).  

Eins og glöggt má greina eru ýmsar breytingar sem eiga sér stað hjá 

unglingum og eru samskipti við fjölskyldu engin undantekning þar á. 
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Samskipti við jafnaldra verða mikilvægari og ekki er óalgengt að þeir 

fjarlægist foreldra sína og forráðamenn. Í nútíma samfélagi þar sem 

fjölskyldan er orðin fámennari en áður var verður vægi jafnaldra meira. 

Rannsóknir hafa sýnt að þeim mun meiri tíma sem unglingar verja með 

jafnöldum þeim mun skapbetri eru þeir almennt (Steinberg, 2011, bls. 42 og 

150). 

Samkvæmt Ársskýrslu Barnaverndarstofu (2012–2013, 2014, bls. 55–56) 

er algengt að börn fari í fóstur á unglingsárum. Að yfirgefa það umhverfi 

sem börnum er kunnugt er erfitt út af fyrir sig en að kljást við breytingarnar 

sem því fylgir sem og að takast á við breytingarnar sem fylgja 

unglingsárunum, líkamlegar, hugrænar og félagslegar getur haft mikil áhrif á 

börn og samskipti þeirra við aðra. Því þurfa fósturforeldrar og aðrir sem 

vinna að málum fósturbarna sem fara í fóstur á unglingsaldri að sýna 

umburðarlyndi í hvívetna samfara leiðsögn og væntumþykju. 

Stöðugleiki 

Innan þroskasálfræðinnar er þekkt að í þroskaferli barns eru tímamót og 

breytingar sem það tekst á við. Sum þeirra eru hluti af þroska þeirra, sem 

þau eiga sameiginleg með öðrum börnum en önnur eru persónulegri. Að 

baki þeim geta staðið breytingar á fjölskylduhögum sem barn þarf að laga 

sig að, barnið þarf þá að aðlagast nýjum hlutverkum. Við skilnað foreldra 

getur barnið til að mynda eignast stjúpforeldri og stjúpsystkini (Feldman, 

2011, bls. 335–336). 

Breytingum af þessu tagi í lífi barna, sem hafa áhrif á hlutverk þeirra og 

stöðu innan fjölskyldunnar er hægt að líkja við áföll. Þau lenda í 

tilfinningalegri kreppu vegna aðstæðna sem þau hafa enga stjórn á sem 

kallað getur fram tímabundin sálræn einkenni og hegðunarvandamál (James 

og Gilliland, 2013, bls. 8). Dæmi eru um að börn sýni líkamleg einkenni sem 

merki um sálræna vanlíðan en viðbrögð við aðstæðum sem upp koma fara 

eftir þroskaskeiði þeirra. Þau fara einnig eftir því hvernig foreldrar þeirra 

bregðast við þeim erfiðleikum sem upp koma (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2007, bls. 160). 

Börnum líkar daglegar venjur í því umhverfi sem þau þekkja, og með fólki 

sem þau treysta. Flutningar krefjast mikillar aðlögunar af þeim, nýtt heimili, 

aðrar venjur, framandi og óþekkt umhverfi sem og fólk. Börn eiga því oft 

erfitt á slíkum tímamótum. Það á einnig við þó annað í fjölskylduhögum 

standi óhaggað (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007, bls. 

167). Þetta tengist málefnum fósturbarna því að ætla má að þær aðstæður 

sem skapast þegar barn fer í fóstur og flytur til annarrar fjölskyldu í nýju 
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umhverfi hafi mikil áhrif á líðan þess og öryggistilfinningu. Af því leiðir 

mikilvægi þess að skapa stöðugleika í sjálfu fóstrinu og að allt fyrirkomulag 

og ákvarðanir miðist við velferð barns, ekki síst með tilliti til stöðugleika. 

Stöðugleiki er börnum kær, óbreytt ástand veitir þeim öryggi og 

breytingar innan fjölskyldu sem og/eða í umhverfi hefur gagnger áhrif á 

líðan þeirra. En slíkar breytingar hafa ólík áhrif á einstaklinga og mörg börn 

geta unnið vel úr þeirri kreppu sem skapast við breyttar aðstæður og 

þroskast og styrkst sem einstaklingar (James og Gilliland, 2013, bls. 10).  

Seigla 

Hugtakið seigla (e. resilience) er oft notað til að útskýra þá þætti sem 

börn búa yfir eða njóta sem gera þeim kleift að rísa upp þrátt fyrir mótlæti 

og felur í sér að gefast ekki upp þó á móti blási. Þegar börn sem alast upp 

við óviðunandi aðstæður eins og fátækt, ofbeldi, vanrækslu á heimili, 

alkóhólisma, veikindi og/eða geðræn vandamál komast klakklaust frá 

bernsku sinni og verða að því sem álitið er heildstæðir einstaklingar og 

samfélagsþegnar, er vert að líta á verndandi þætti í lífi þeirra og seiglu 

(Zolkoski og Bullock, 2012, bls. 2295; Feldman, 2011, bls. 256; Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2004, bls. 315).  

Upphaf skilgreininga á hugtakinu seiglu má rekja til skrifa fræðimanna á 

borð við Rutter, Garmezy (Garmezy og Rutter, 1983; Rutter, 1989) og 

Werner og Smith (Luther, Cicchetti og Becker, 2000). Til að mynda taldi 

geðlæknirinn Rutter seiglu einstaklinga spretta af hæfileikum þeirra til að 

leysa vandamál, trú á eigin getu og aðlögunarhæfni. Rannsóknir á seiglu 

miðuðust í fyrstu við að gefa gaum að þeim þáttum sem voru taldir stuðla 

að seiglu barna, þ.e. félagslega hæfni, fjölskyldu- og umhverfisþætti. Síðustu 

áratugi hefur áherslan hins vegar beinst frá því að skoða einstaka þætti, yfir 

í að skoða hvaða ferlar liggja að baki seiglu og styrkja einstaklinga í lífinu. 

Þannig er seigla ekki stöðugur eiginleiki heldur jákvæð aðlögun yfir lengri 

tíma sem endurspeglast í sjálfsöryggi, sjálfsbjargarviðleitni og getunni til að 

foraðast áhættu og vinna á eða gegn mótlæti (Luthar, Cicchetti og Becker, 

2000, bls. 545).  

Verndandi þáttum sem börn búa yfir eða hafa í umhverfi sínu er hægt að 

skipta í nokkra þætti. Þar af eru: 

 einstakir eiginleikar einstaklingsins, hve aðgengilegur hann er og 

viðbrögð annarra og framkoma við hann 

 traust tengsl hans við umönnunaraðila á fyrstu árum ævinnar 

 styrkleikar í félagslegum samskiptum en jafnframt sjálfstæði 

 að geta séð hið jákvæða í lífinu þrátt fyrir mótlæti  
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(Zolkoski og Bullock, 2012, bls. 2298). 

Aðrir þættir geta einnig haft áhrif á getu barna til að komast af þrátt fyrir 

óviðunandi uppeldisskilyrði. Aðstoð og umhyggja annarra sem að lífi barns 

koma geta þannig haft afgerandi áhrif á sjálfsvirðingu þess sem og viðhorf til 

eigin getu (Feldman, 2011, bls. 426). 

Vistfræðikenning Urie Bronfenbrenner (1977, 1979) fjallar um 

víxlverkunaráhrif á milli einstaklings og umhverfis. Samkvæmt kenningunni 

skiptist samfélagið upp í fjögur kerfi. Kerfin eru nærkerfi (e. microsystem), 

millikerfi (e. mesosystem), stofnkerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. 

macrosystem).  Nær- og millikerfin standa næst barninu, fjölskylda, vinir og 

skóli en stofn- og lýðkerfin standa honum fjær. Þau kerfi eru meðal annars 

fjölmiðlar, menning, gildi og hefðir í samfélaginu sem hafa áhrif á líf barns 

og þroska.  

Með sampili kerfanna gerir Bronfenbrenner grein fyrir því að barn 

stendur ekki eitt. Á einn eða annan hátt leggja þegnar samfélags hönd á 

plóg við umhverfi barns, mismikinn þó hvort sem það er í nær- eða 

fjærumhverfi hans. Það er því mikilvægt að sampil á milli kerfanna allra sé 

gott og stuðli í sameiningu að farsælum uppeldisskilyrðum fyrir öll börn. 

Gera má ráð fyrir því að bein afskipti sem koma úr fjarkerfunum af lífi 

fósturbarna séu meiri en af lífi barna sem barnavernd hefur engin afskipti 

af. Kerfin hafa stuðning hvort af öðru og ef nærkerfið bregst, eins og raunin 

vill gjarnan verða í tilfellum fósturbarna aukast afskipti og aðstoð annarra 

kerfa í samræmi við þarfir hverju sinni.  

Samantekt 

Börn alast upp við ólíkar aðstæður. Sum hljóta ástríkt uppeldi sem 

einkennist af umhyggju, virðingu og samvinnu en önnur þjást af vanlíðan 

vegna lítilla tengsla við foreldra sína og forráðamenn. Þau þurfa jafnvel að 

takast á við vandamál á borð við vímuefnafíkn foreldra, geðræna kvilla og 

upplifa vanrækslu og ofbeldi af hálfu foreldris. 

Uppeldishættir foreldra og þau tengsl sem barn myndar við foreldri í 

frumbernsku, örugg eða óörugg tengsl, geta haft áhrif á sálarlíf þess, 

sjálfsmat, aðlögunarhæfni og getuna til að treysta öðrum. Tengslin hafa 

áhrif á þroska þess, tilfinningalegan og félagslegan sem og getuna til að geta 

sett sig í spor annarra. Þau tengsl geta svo líka haft áhrif á unglingsárunum 

þar sem næmni foreldra og forráðamanna hefur dempandi áhrif á líðan 

þeirra og sveiflur í skapi og tilfinningalífi. 

Börnum líkar stöðugleiki í umhverfi sínu, þau finna til öryggis og 

vellíðunar þegar þau vita til hvers er ætlast af þeim og við hverju þau geta 
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búist af samferðafólki sínu og umhverfi. Þegar misbrestur verður í uppeldi 

er hætta á að börn fari á mis við þau tengsl við annað fólk og þroska sem 

aldur og aðstæður myndu annars stuðla að. Þegar foreldrar bregðast 

uppeldis- og umönnunarskyldum gagnvart börnum getur samfélagið stigið 

inn í og aðstoðað barn og foreldri. Þegar barnavernd hefur afskipti af barni 

og fjarlægir það af heimili þess getur ætíð brugðið til beggja vona. Barn er 

þá komið í aðstæður sem kalla enn frekar á aðlögunar- og samskiptahæfni 

þess og þroska sem það hefur ekki haft forsendur til að þjálfa og þróa sem 

aftur kallar á sérstakan samfélagslegan stuðning við barnið. Þegar sú staða 

er komin upp í lífi barns getur seigla þess, getan til að sigrast á mótlæti og 

að gefast ekki upp haft úrslitaáhrif. 

Af þessum forsendum gefnum er ekki úr vegi að gera ráð fyrir því að 

börn sem fara í fóstur á vegum barnaverndar hafi alist upp við misbrest í 

uppeldi, vanrækslu og/eða ofbeldi. Enda helstu forsendur þess að þau eru 

fjarlægð af heimili foreldra sinna. 

Fósturbörn á Íslandi 

Barnaverndarnefndir á Íslandi leitast við að aðstoða fjölskyldur sem á þurfa 

að halda og hafa þær til þess ýmis stuðningsúrræði, s.s. leiðsögn fyrir barn 

og foreldra, ráðgjöf (Ársskýrsla 2012–2013, 2014, bls. 128). Þegar ljóst þykir 

að þau úrræði skili ekki árangri eða ef sýnt þykir að stuðningur á heimili 

muni ekki nægja til að bæta aðstæður barna eru þau oft vistuð utan heimilis 

(Ársskýrsla 2012–2013, 2014, bls. 128). Samkvæmt 65. grein 

Barnaverndarlaga (nr. 80/2002) er skilgreiningin á fóstri sú að það sé 

uppeldi sem börn hljóta í umsjá annarra en foreldra. Barnaverndarnefndir 

hafa umboð til þess að fela sérstökum fósturforeldrum umsjá barns þegar 

foreldrar sem fara með forsjá barns afsala sér henni til 

barnaverndarnefndar eða samþykkja fóstur. Þetta á einnig við ef foreldrar 

hafa verið sviptir forsjá eða ef barn er forsjárlaust, svo sem vegna andláts 

foreldris, ef ekki næst til foreldris eða af öðrum sambærilegum ástæðum. Í 

65. grein barnaverndarlaga er kveðið á um markmið með 

fósturráðstöfunum og segir að í því felist að tryggja barni uppeldi og 

umönnun innan fjölskyldu svo sem best hentar þörfum þess. Barni skal 

tryggður góður aðbúnaður hjá fósturforeldrum og þeir skulu sýna barni í 

fóstri umhyggju og nærfærni og leitast við að efla andlegan og líkamlegan 

þroska þess (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Barni er komið fyrir í tímabundið fóstur þegar ætla má að því verði unnt 

að snúa aftur heim til foreldra sinna þegar búið er að bæta úr því ástandi 

sem varð til þess að það fór upphaflega í fóstur. Markmið tímabundins 
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fósturs er að veita barni og foreldrum þess aðstoð þannig að það geti snúið 

aftur heim. Tímamörk fóstursins koma fram í skriflegum samningi, aldrei til 

lengri tíma en eins árs í senn. Varanlegt fóstur felur hins vegar í sér að barni 

sé komið fyrir í fóstur utan heimilis þar til forsjárskylda fellur niður 

samkvæmt lögum. Í tilvikum þar sem um varanlegt fóstur er að ræða er það 

markmið barnaverndar að fósturbarn aðlagist og tilheyri fósturfjölskyldu 

sinni líkt og það væri eigið barn fósturforeldra sinna. Styrkt fóstur er af 

öðrum meiði. Barni er komið fyrir í styrktu fóstri þegar það á við verulega 

hegðunarerfiðleika að stríða vegna geðrænna-, tilfinningalegra- og annarra 

vandamála. Markmið styrkts fósturs er að gera fósturforeldrum kleift að 

mæta sérstökum þörfum barns og undirbúa það til þess að lifa heilbrigðu lífi 

að styrktu fóstri loknu. Styrktu fóstri er ekki ætlað að vara til lengri tíma og 

samningar eru einungis gerðir til eins árs í senn (Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004). 

Á árunum 2009-2013 dvöldu að jafnaði á fjórða hundrað barna á Íslandi 

hjá fósturforeldrum, ýmist í varanlegu, tímabundnu eða styrktu fóstri. Árið 

2013 voru 194 börn í varanlegu fóstri, 109 í tímabundnu fóstri og 24 í 

styrktu fóstri. Þegar litið er til aldurs fósturbarna kom í ljós að algengasti 

aldur sem börnum var ráðstafað í fóstur var á unglingsaldri, 15–16 ára 

(Ársskýrsla 2012–2013, 2014, bls. 55–58).  

Áhrif og afleiðingar fósturs fyrir barn og aðstandendur eru mismunandi. Í 

ljósi þessa tryggja barnaverndarlög börnum og fjölskyldum þeirra rétt til 

almennra úrræða til stuðnings fjölskyldum áður en gripið er til annarra og 

viðameiri úrræða, sbr. fósturs. Samkvæmt 4. gr. reglugerðar um fóstur er 

börnum einnig tryggð vitneskja um hvers vegna þeim er komið fyrir í fóstur 

og hver áform barnaverndarnefndar séu um framtíð þeirra (Reglugerð nr. 

804/2004). 

Þörfin fyrir fósturforeldra er mikil, bæði hér á landi og víða erlendis 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2010, bls. 171; Younes og Harp, 2007, bls. 21). Þegar 

einstaklingar sækja um að gerast fósturforeldrar eru heimilishagir og allar 

aðstæður þeirra kannaðar. Væntanlegum fósturforeldrum ber að leggja 

fram ýmis vottorð ásamt upplýsingum um efnahag sinn. Þegar skimun 

Barnaverndarstofu er lokið þurfa væntanlegir fósturforeldrar að sitja 

námskeið, Fóstur-Pride á hennar vegum sem ætlað er að búa þau undir það 

að taka barn inn á heimili sitt (Barnaverndarstofa, 2010).  

Hlutverk fósturforeldra hefur tekið breytingum á síðustu árum með 

auknum áherslum á samstarf þeirra við kynforeldra barns sem kallar á 

aukna þjálfun, þol og leikni í samskiptum. Þróun fósturráðstafana í öðrum 

löndum, t.a.m. í Bretlandi hefur verið sú að sífellt fleiri börn eru sett í fóstur 
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vegna ofbeldis innan upprunafjölskyldu þeirra. Fyrir 20-30 árum var helsta 

ástæðan hins vegar „ógæfa“ foreldra þeirra eða erfið hegðun barnanna sem 

foreldrar þeirra réðu ekki við, s.s. skróp í skóla. Því má ætla að fósturbörn 

nú til dags þurfi öðruvísi aðhlynningu en áður var og því sé hlutverk 

fósturforeldra sífellt að verða erfiðara og flóknara (Sinclair, 2005, bls. 15-

16). Einnig beinir Sinclair (2005) athygli að því að vegna breytts 

samfélagsmunsturs megi ætla að sífellt erfiðara sé að finna fósturforeldra 

sem standast þær kröfur sem gerðar eru þar sem fleiri konur vinna nú utan 

heimilis en áður og fleiri ala börn upp án maka.  

Orðið sjálft, fósturforeldri hefur tekið breytingum síðustu árin og orðið 

foster carer hefur verið tekið upp í Bretlandi í stað orðsins foster parent. 

Fósturforeldrarnir eru þar með orðnir umönnunaraðilar og krafan um að 

þau líti á barnið sem sitt eigið og ali það upp sem svo orðin önnur en 

kröfurnar á kynforeldranna hins vegar aukist (Sinclair, 2005, bls. 16). 

Áherslurnar í þessu má sjá í hinum bresku barnalögum (e. Children Act) frá 

árinu 1989 en þar eru réttindi barna tryggð frekar þegar „réttur“ foreldra 

gagnvart börnum sínum verður að „skyldum“ foreldra gagnvart þeim (Nutt, 

2006, bls. 7). Aukin krafa á kynforeldra og leitin eftir því að þau uppfylli 

skyldur sínar sem foreldrar hljóta í eðli sínu að vera til góðs og ýta undir 

aukna ábyrgð foreldra á þroska, líðan og velferð barns almennt. Hins vegar 

má velta því fyrir sér hvort að með leitinni að aukinni ábyrgð kynforeldra sé 

ef til vill verið að fórna þeim böndum sem barnið getur myndað við 

fósturforeldra sína.  

Á Íslandi er enn notast við orðið fósturforeldri og umræðan ekki komin á 

það stig sem hún er á í Bretlandi. Fóstur á Íslandi hefur litla athygli hlotið og 

vettvangurinn lítt rannsakaður. Guðrún Kristinsdóttir (2010) hefur bent á 

skort á ferilsrannsóknum á sviði fósturmála. Hún gerði rannsókn á líðan 

fósturbarna sem hafa reynslu af því að hafa verið í varanlegu fóstri í byrjun 

21. aldar og voru niðurstöður þeirrar rannsóknar gefnar út árið 2004. 

Nokkur námsverkefni í grunn- og framhaldsnámi hafa einnig verið skrifuð 

um fósturbörn en þau verða ekki tíunduð hér. 

 Fósturrof á Íslandi 

Fósturrof virðist ekki vera algengt á Íslandi. Í ritinu Barnavernd á Íslandi 

(2000) kemur þó fram að á árunum 1996 til 1999 sé fósturrof algeng ástæða 

þess að börn fari úr varanlegu fóstri. Árið 1996 voru fimm tilvik skráð 

„fósturrof, eða önnur ástæða“, þrjú tilvik árið 1998 og fjögur árið 1999. Í 

ársskýrslu Barnaverndarstofu, 2012–2013 (2014, bls. 58) var fjöldi 

fósturrofa árin 2009–2013 tiltekinn og var tíðni hans mest árið 2009 eða níu 



 

30 

tilvik og minnst árið 2010, eða þrjú tilvik. Í ljósi þess virðist fósturrof 

óalgengt á Íslandi og helst fjöldi þeirra nokkuð jafn á milli ára. Hins vegar má 

setja spurningamerki við skilgreiningu orðsins fósturrof hér á landi. Hvaða 

merkingu hefur orðið og hvernig er flutningur barna á milli heimila metinn. Í 

ársskýrslu Barnaverndarstofu 2012–2013 er hugtakið fósturrof ekki 

skilgreint. Á vefsíðu Barnaverndarstofu er ekki er að finna skilgreiningu á 

hugtakinu né heldur í reglugerð um fóstur (Barnaverndarstofa, 2010; 

Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Í stöðlum fyrir vistun eða fóstur barna á 

vegum barnaverndaryfirvalda (2011, bls. 38) er vikið að því að rauð ljós 

kvikni þegar þegar fóstri lýkur snögglega og óundirbúið áður en markmið 

fósturs hafi náðst. Hins vegar kemur orðið fósturrof hvernig fram. Augljóst 

má vera að skortur er á rannsóknum á fóstri og fósturrofi á Íslandi. 

Rannsóknir á fósturrofi 

Vinnerljung og Sallnäs (2008) hafa með rannsóknum sínum sýnt fram á að 

fósturrof (e. breakdown) sé sterkur vísir að lélegri heildarútkomu 

einstaklinga til langs tíma. Því er mikilvægt að fylgst sé markvisst með 

fósturbörnum og flutningi þeirra á milli heimila og hvernig hann ber að.  

Í mörgum rannsóknum (Christiansen o.fl., 2010, bls. 915; Egelund og 

Vitus, 2009, bls. 47) er fósturrof skilgreint sem óundirbúinn flutningur af 

heimili sem áform stóðu til að stæði lengur samkvæmt ákvörðun 

barnaverndaryfirvalda. Christiansen o.fl. (2010) telja þó nokkra vankanta á 

þeirri skilgreiningu. Fyrsta vankantinn telja þeir vera að 

barnaverndaryfirvöld hafa ekki í öllum tilvikum sett fram nákvæma áætlun 

um framtíðaráform varðandi búsetu barns. Í öðru lagi sé erfitt að segja 

nákvæmlega til um hvað barni sé fyrir bestu mörg ár fram í tímann. Í þriðja 

lagi sé fósturrof í augum barnaverndaryfirvalda ekki alltaf álitið sem svo af 

hálfu barns, kynforeldra eða fósturforeldra. Því gera Christiansen o.fl. 

(2010) greinarmun á flutningi og rofi. Fósturrof er þá skilgreint sem 

flutningur úr fósturráðstöfun sem var ætlað að vara lengur en raun bar 

vitni. Flutningur í fóstri (e. moves) á þá við þegar barn flytur af heimili eða 

stofnun sem var einungis ætluð sem bráðabirgðaúrræði. Það á oft við í 

málum þar sem brottflutning þeirra af heimili kynforeldra ber snöggt að þó 

svo að það sé ekki algilt.  

Margar rannsóknir sýna að fósturrof verður oftast á fyrsta ári 

fósturráðstöfunar (Egelund og Vitus, 2009; Strijker, Oijen og Knot-

Dickscheit, 2011, bls. 95). Hins vegar kom fram í rannsókn Christiansen o.fl. 

(2010) að stór hluti fósturrofa varð eftir 24 mánuði. Rannsókn Egelund og 

Vitus (2009) á tíðni fósturrofa meðal 227 ungmenna í Danmörku sýndi að 
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30% þeirra upplifðu fósturrof á fyrstu fjórum mánuðum fóstursins. 

Rannsóknin sem náði til allra ungmenna sem fóru í fóstur í Danmörku árið 

2004 stóð í þrjú ár og að þeim tíma loknum höfðu 41% ungmennanna 

upplifað fósturrof eða breytingu á fósturhögum eftir að fóstur hófst. 

Rannsakendur skilgreina það sem mikinn óstöðugleika í fóstri. Á fyrstu sex 

mánuðunum höfðu 42% fósturrofanna orðið og 77% þeirra innan árs.  

Ástæður fyrir fósturrofi 

Óstöðugleiki í fóstri er álitinn áhættuþáttur og fósturrof og flutningur í fóstri 

álitið skipbrot í rannsóknum fræðimanna, sér í lagi í tilfellum unglinga í 

fóstri (Andersson, 2009, bls. 14). Langtímarannsókn Christiansen o.fl. (2010) 

miðaði að því að finna mikilvæga þætti sem stuðla að stöðugleika í fóstri. Í 

rannsókninni var 70 norskum börnum fylgt eftir í átta ár en þau höfðu öll 

verið í fóstri í að minnsta kosti fjögur ár. Börnin voru á aldrinum 6-12 ára 

þegar þau fóru fyrst í fóstur. Rannsóknin byggir meðal annars á eigindlegum 

viðtölum við fósturbörn, kynforeldra fósturbarnanna og félagsráðgjafa. 

Í svörum viðmælenda Christiansen o.fl. (2010) var niðurstaðan sú að 

fóstur hafði rofnað af mörgum samverkandi ástæðum og að aðdragandi 

þess var oft langur. Ábyrgð hinna fullorðnu á málum fósturbarna kom 

bersýnilega í ljós í viðhorfum viðmælenda fremur en að hún lægi hjá 

fósturbarninu. Atriði sem snertu fósturforeldra og starfsfólk barnaverndar 

komu fram sem helstu áhrifaþættirnir fyrir fósturrofi. Helsta skýring þess að 

fósturforeldrarnir höfðu ekki staðið undir fóstrinu var sú að þau höfðu ekki 

gert sér nægilega vel grein fyrir því hvað það fæli í sér að vera fósturforeldri 

og hvaða skyldur þau bæru. Þau virtust hafa óraunhæfar væntingar til þess 

hvernig barnið ætti að aðlagast fjölskyldunni, eða að þau áttu erfitt með að 

sætta sig við barnið eins og það væri (Christiansen o.fl., 2010, bls. 917). 

Einnig virtust fósturforeldrarnir eiga erfitt með að sætta sig við kynforeldra 

barnanna og hvaða þýðingu þeir höfðu í lífi barna sinna. Sum barnanna 

kváðust hafa fundist þau utangátta í fósturfjölskyldunni og að 

fósturforeldrarnir hefðu sett eigin börn í forgang. Aðstæður reyndust vera 

sérstaklega viðkvæmar ef fósturforeldrarnir áttu börn sem voru jafnaldrar 

fósturbarnanna eða yngri. Aðrar ástæður sem fósturbörn, foreldrar og 

félagsráðgjafar töldu að ylli fósturrofi, voru á ábyrgð fósturforeldra, 

s.s.skilnaðir þeirra á milli, veikindi eða atvinnuleysi. 

Fyrri rannsóknir sýna nær allar að hegðunarvandamál fósturbarna séu 

einn stærsti áhættuþáttur fyrir fósturrofi (Christiansen o.fl., 2010, bls. 916; 

Oosterman o.fl., 2007, bls. 53). Sum barnanna í rannsókn Christiansen o.fl. 

(2010) sögðu eina úrræðið sem þau höfðu til að losna af fósturheimilinu, 
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væri að hegða sér mjög illa eða strjúka. Það væri eina leiðin til að fá hina 

fullorðnu til að hlusta á sig.  

Það sem helst mátti finna að störfum starfsfólks barnaverndarinnar 

þegar fóstur rofnaði var að það hlustaði ekki á skoðanir og óskir 

fósturbarnanna. Einnig virtist það ekki taka mark á athugasemdum þeirra og 

missa þar með af tækifærum til að grípa inn í ferli fóstursins, gera 

betrumbætur og aðstoða fósturforeldra og fósturbörn í samskiptum þeirra. 

Hins vegar álitu fáir viðmælendur í rannsókn Christiansen o.fl. (2010) að 

kynforeldrar fósturbarnanna ættu hlutdeild í fósturrofi.  

Af framangreindu má sjá að það eru einkum þrír þættir sem stuðla að 

fósturrofi: 

 ómarkviss stuðningur starfsfólk barnaverndar við fósturbarn og 

fósturforeldra 

 óraunsæjar væntingar fósturforeldra 

 hegðun fósturbarna sem gæti þó oft á tíðum verið svar þeirra við 

óróleikanum sem þau verða vör við í hinu nýja umhverfi  

Það er ljóst að ábyrgð starfsfólks barnaverndar er mikil sem og kröfur á 

störf þeirra. Ef til vill mætti bæta úr þessum vanda með skýrari 

verklagsreglum og aukinni eftirfylgni með hverju barni af þeirra hálfu. 

Kröfur á skilning og aðlögunarhæfni fósturforeldra og barna þeirra eru 

einnig miklar þó óljósar séu. Sé betur hugað að þessum þáttum má ætla að 

aukinn stöðugleiki myndist sem, eins og áður hefur komið fram, er almennt 

talinn hafa góð heildaráhrif á afdrif fósturbarna. 

Rannsóknir á samstarfi starfsmanna barnaverndar og fósturforeldra á 

Íslandi hafa lítt verið rannsakaðar. Í meistararitgerð sinni leitar Silja Rós 

Guðjónsdóttir (2012) undir handleiðslu Anni G. Haugen til fósturforeldra og 

byggir rannsókn hennar á svörum 49 meðlima í Félagi fósturforeldra á 

Íslandi. Í rannsókninni eru þeim beðnir að meta þá þjónustu sem þeim 

stendur til boða frá barnaverndarnefndum og Barnaverndarstofu eftir 

forskrift megindlegrar og eigindlegrar aðferðafræði. Matið felur annars 

vegar í sér hvernig staðið sé að undirbúningi fósturforeldra áður en barn 

kemur í fóstur og hins vegar hvernig stuðningi við þá sé háttað á meðan á 

dvöl fósturbarns stendur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar hennar 

upplifir meirihluti þátttakenda að þeir hljóti lítinn undirbúning og stuðning, 

að þeir þyrftu sjálfir að sækja sér þann stuðning sem þeir þó fengu eða að 

eitthvað þyrfti að bjáta á svo að aðstoð bærist frá barnaverndarnefndum. 

Rannsókn Butler og Charles (1999) byggði á viðtölum við ellefu 

fósturbörn og fósturforeldra þar sem fóstur hafði rofnað. Markmið þeirra 

var að kanna hvaða tímabil og aðstæður í samskiptum fósturfjölskyldunnar 
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og fósturbarnsins ykju líkur á fósturrofi. Þau athuguðu samskiptin fyrir 

fósturrofið með tilliti til samskipta (e. interaction), samningaumræðna (e. 

negotiations) og aðlögunar (e. adjustments) á milli hlutaðeigenda yfir 

tímann.  

Það var einkum þrennt sem Butler og Charles (1999) töldu að varpaði 

ljósi á ferlið sem á sér stað áður en fósturrof verður. Í ljósi þess settu þær 

fram þrjú meginþemu sem inntak rannsóknar leiddi af sér: 

 Hið fyrsta fjallar um það viðhorf fósturbarna til fósturráðstafana 

að þær séu annars flokks (e. second best), þar sem fósturheimilið 

er álitið síðra en heimili kynforeldra.  

 Annað þemað snýr að hugmyndum um fjölskyldulíf (e. images of 

family life) fyrir upphaf ráðstöfunar.  

 Hið þriðja snertir spurninguna um upplag og uppeldi (e. nature 

vs. nurture) sem talin eru hafa áhrif á hvort hlutaðeigendur nái 

að standa við skuldbindingar sínar og takist að viðhalda fóstrinu.  

Rannsókn þeirra er ekki fersk eða ný af nálinni en þemun þrjú varpa ljósi 

á marga þætti sem fram koma í viðhorfum og reynslu ungmennanna sem 

hér um ræðir. Þeim verða gerð sérstök skil vegna þeirra fjölda ólíku þátta 

sem þær draga fram og líkindi þeirra við niðurstöður þessarar rannsóknar.  

 

Annars flokks  

Fyrsta þemað í rannsókn Butler og Charles (1999) fjallar um það viðhorf 

fósturbarnanna að fósturheimilið sé annars flokks heimili. Ungmennin 

virtust upplifa ráðaleysi þar sem þau gátu ekki hafnað heimilum sem þau 

kærðu sig ekki um. Hins vegar virtist vinnan við að halda barni og 

kynforeldri saman áður en ákvörðun um fóstur var tekin ekki sambærileg 

þeirri vinnu sem lögð var í að halda börnunum hjá fósturforeldrunum þegar 

erfiðlega gekk. Skemmri tími var notaður til að laga ástandið á 

fósturheimilinu og fyrr gefist upp.  

Ungmennin voru einnig meðvituð um að fósturforeldrarnir fengju greitt 

fyrir að sjá um þau og litu því svo á að ráðstöfunin væri eins og hver önnur 

vinna. Að mati fósturforeldranna sem og barnanna höfðu launagreiðslunar 

áhrif á samband þeirra og virtust gera heimilislífið andhverft venjulegum 

heimilisaðstæðum og raunverulegrar ástar foreldra og barna.  

Einnig kom í ljós að sérstök foreldraþjálfun fyrir fósturforeldranna á 

vegum barnaverndar var börnunum erfið þar sem hún studdi þá skoðun 

þeirra að þau væru í raun vandamál (Butler og Charles, 1999, bls. 12). 
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Ímyndir af fjölskyldulífi 

Fyrirfram ákveðnar ímyndir einstaklinga af fjölskyldulífi geta haft áhrif á 

samskipti manna og á það ekki síst við um fósturfjölskyldur þar sem 

einstaklingar koma saman með ólíkan bakgrunn og viðhorf til samfélagsins. 

Butler og Charles (1999) vildu rannsaka hvaða áhrif væntingar fósturbarna 

og fósturforeldra höfðu á upphaf og stöðugleika í fóstrinu. 

Fósturforeldrarnir töldu sig geta veitt stöðugra og betra umhverfi en fyrra 

heimili barnsins. Þeir virtust telja að vegna fyrri foreldrareynslu væru þeir 

vel í stakk búnir til að leyfa öðru barni að njóta þess sem þau hefðu upp á að 

bjóða. Þeir virtust búast við því að fósturbörnin myndu aðlaga sig að 

fjölskyldulífi þeirra.  

Hins vegar virtust fósturbörnin ekki hafa gert sér neina mynd af hvers 

mætti vænta í fóstri. Einnig bar fósturráðstöfunina oft hratt að og þau 

höfðu því skamman tíma til að íhuga framhaldið. Þá kom fram að ímyndir 

fósturbarna um fjölskyldulíf komu úr þremur áttum: Eigin reynsluheimi, frá 

fjölskyldum vina þeirra og þeirri hugmynd sem þau höfðu um vernd og 

björgun/aðstoð (e. rescue). 

Hraðinn sem einkenndi oft fósturráðstöfunina skapaði mikla óvissu sem 

hafði áhrif í byrjun. Eigin hagsmunir fósturbarna og fósturfjölskyldna komu 

skýrt í ljós. Fósturfjölskyldan hafði áhyggjur af áhrifum nýs einstaklings á líf 

þeirra en höfðu minni áhyggjur af áhrifum ráðstöfunarinnar á fósturbarnið. 

Sömu hugsun mátti greina meðal fósturbarna en þau veltu lítið fyrir sér 

eigin áhrifum þeirra á fósturfjölskylduna. Í ljósi þessa má velta fyrir sér 

þörfinni á opinni umræðu um væntingar hlutaðeigenda fósturmála. 

Í augum sumra fósturbarnanna var fósturheimilið athvarf sem þau gátu 

leitað til í framtíðinni en í augum annarra var það einungis áfangi á leið til 

sjálfræðis. Jafnframt álitu þau sem svo að þau ættu fjölskyldu heima fyrir og 

því væri ekki þörf fyrir fósturfjölskylduna eftir að þau gætu séð um sig sjálf 

(Butler og Charles, 1999, bls. 13).  

 

Upplag og uppeldi 

Nokkrir fósturforeldrarnir í rannsókn Butler og Charles (1999) álitu 

upprunafjölskyldu fósturbarnsins hindrun sem kæmi í veg fyrir að börnin 

gætu komið lífi sínu á réttan kjöl. Kynforeldrar voru þannig stundum álitnir 

andstæðingar sem minntu fósturforeldrana sífellt á að þau væru annars 

flokks foreldrar barnsins og ógnuðu foreldraímynd þeirra. Fósturforeldrum 
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leið á stundum sem þau væru notuð til þess að púsla barninu saman og að 

kynforeldrarnir tækju ekki ábyrgð á líðan þeirra. Þeim leið sem þeir væru 

hótelstjórnendur á launum frekar en að þeir væru álitnir einstaklingar sem 

hefðu eitthvað fram að færa í lífi barnsins.  

Fósturbörnin upplifðu mun á framkomu fósturforeldra sinna gagnvart 

þeim annars vegar og eigin börnum hins vegar sem kom m.a. fram í annars 

konar ávítum fyrir svipaða hegðun. Framkoma fósturforeldranna við þau 

þegar kynforeldrar þeirra höfðu valdið þeim vanlíðan, sér í lagi þegar þeir 

höfðu ekki staðið við gefin loforð, kallaði einnig á að farið væri um þau 

mýkri höndum en alla jafna. 

Samkvæmt rannsókn Butler og Charles (1999) töldu fósturforeldrar sig 

geta veitt stöðugra og betra umhverfi en börnin voru í hjá kynforeldrum 

sínum. Rannsókn Pithouse og Rees (2014, bls. 95) á tíu fósturfjölskyldum 

byggir á ýmsum rannsóknaraðferðum, meðal annars djúpviðtölum við 

fósturbörn, fósturforeldra og þeirra eigin börn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að ástæður fósturforeldra fyrir að taka ókunn börn 

inn á heimili sitt væri vegna löngunar þeirra til að gera eitthvað 

merkingarbært og skila af sér til samfélagsins fremur en að hagnast á því 

fjárhagslega.  

Samkvæmt yfirgripsmikilli rannsókn meðal fósturforeldra í Bretlandi eru 

líkur til að dæmigerðir fósturforeldrar séu giftir, á miðjum aldri, með 

framhaldsskólapróf og með tekjur rétt undir landsmeðaltali (McDermid, 

Holmes, Kirton og Signoretta, 2012, bls. 42).  

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að börn sem eru í umsjá barnaverndar koma 

í miklum meirihluta úr fjárhagslega illa stæðum fjölskyldum og sem eiga við 

erfiðleika að etja vegna félagslegrar stöðu sinnar. Fæst þeirra búa með 

báðum foreldrum sínum og flest þeirra búa einungis með móður sinni eða 

þá með móður og stjúpföður (Sinclair, 2005, bls. 26).  

Skortur er á rannsóknum á fóstri á Íslandi og því lítið vitað með vissu um 

fjölskylduaðstæður fósturbarna hér á landi en í doktorsverkefni sínu tók 

Guðrún Kristinsdóttir (1991, bls. 165) saman fjölda fjölskyldna í umsjá 

barnaverndar sem þáðu fjárhagsaðstoð. Af þeim 85 fjölskyldum sem 

rannsókn hennar náði til þáðu 64 þeirra fjárhagsaðstoð og mikill meirihluti 

þeirra hafði gert svo í sex ár eða lengur. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

aðstæður og aðbúnaður fósturbarna á Íslandi séu ekki svo frábrugðnar því 

sem erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á. Þó ber að hafa í huga að 

samfélagsaðstæður hafa breyst frá því að rannsókn Guðrúnar fór fram. 

Samkvæmt Butler og Charles (1999) var skorti fósturbarna á skilningi 

reglna fjölskyldunnar veitt lítil athygli. Áherslan fólst í því að fósturbarnið 
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aðlagaði sig að fósturfjölskyldunni, að það skyldi verða eitt af þeim fremur 

en að fjölskyldan tæki tillit til barnsins og meðtæki einstakling með annan 

bakgrunn og viðhorf.  

Fósturforeldrar höfðu einnig áhyggjur af áhrifum fósturbarnanna á eigin 

börn. Þegar ósætti kom upp á milli fóstursystkina litu fósturforeldrarnir ekki 

á það sem eðlilegar systkinaerjur heldur eitthvað annað og meira og tóku 

rifrildin fremur bókstaflega. Hins vegar kom í ljós meðal fósturbarnanna að 

þau mátu samband sitt við fóstursystkini sín mikils (Butler og Charles, 1999, 

bls. 16). 

Úrræði til varnar fósturrofi 

Samkvæmt rannsóknum virðast nokkrir þættir annað hvort stuðla að 

fósturrofi eða koma í veg fyrir það. Líkur á fósturrofi virðast þannig aukast 

með hækkandi aldri barns við upphaf fósturs og eru einnig háðar kynferði 

þess (Vinnerljung og Sallnäs, 2008, bls. 147; Butler og Charles, 1999, bls. 9; 

Egelund og Vitus, 2009, bls. 46). Fjöldi vandamála, félagsleg hegðun, 

tilfinningaleg vandamál sem og reynsla fósturbarna af ofbeldi eða 

vanrækslu auka einnig líkur á fósturrofi (Egelund og Vitus, 2009, bls. 46; 

Vinnerljung og Sallnäs, 2008, bls. 147). Aðgangur fósturbarns að sama 

félagsráðgjafa þann tíma sem fóstur varir getur hins vegar vegið upp á móti 

atriðum sem stuðla að fósturrofi (Egelund og Vitus, 2009, bls. 45). Það hefur 

einnig góð áhrif á gengi fósturs ef starfsfólk barnaverndar er í góðum 

samskiptum við kynforeldra barns og ef kynforeldrarnir gera sér grein fyrir 

mikilvægi sínu í lífi barns síns (Butler og Charles, 1999, bls. 9).  

Aðstæður í lífi kynforeldra barna geta einnig haft áhrif á líkur á fósturrofi. 

Í rannsókn Egelund og Vitus (2009) kom fram að það hve mikið samband 

kynforeldrarnir hafa við börn sín eftir að þau fara í fóstur hefur áhrif á 

stöðugleika í fóstri. Viðhorf kynforeldra til fósturráðstöfunarinnar, alvarleiki 

vandamála þeirra sem foreldra, geðheilsa þeirra, vímuefnamisnotkun og 

afbrot hafa sömuleiðis áhrif á stöðugleika í lífi barna þeirra. 

Samskipti á nýrri öld geta farið fram á marga vegu með aðstoð 

tækninnar. Á Íslandi eiga flest börn og ungmenni, eða hafa aðgang að, tölvu 

og farsímatækjum sem gera þeim kleift að vera í samskiptum við aðra með 

símtölum, smáskilaboðum og öðrum þeim samskiptamátum sem slík tæki 

hafa uppá að bjóða. Það má því gera ráð fyrir, í hinu tæknivædda samfélagi 

sem við nú lifum í, að áhrif kynforeldra á líf barna sinna í fóstri séu meiri en 

áður hefur tíðkast þar sem hugtökin fjarlægð og aðskilnaður eru afstæð. 

Réttur kynforeldra til samskipta við börn sín sem eru í fóstri gætu verið 

settar skorður vegna þeirra áhrifa sem þeir eru taldir hafa á börn sín sem 



 

37 

koma þeim í uppnám. Það er fósturforeldranna að fylgja þeim fyrirmælum 

sem barnavernd gefur en þeir gætu átt erfitt með að fylgjast með tíðni og 

eðli samskipta fósturbarns síns og kynforeldra þess og jafnvel verið 

ómeðvitaðir um þau.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að góður undirbúningur fósturforeldra, 

þjálfun og stuðningur dregur úr líkum á því að upp úr dvöl barns slitni 

(Butler og Charles, 1999, bls. 9). Hins vegar kom fram í rannsókn Rhodes, 

Orme, og Buehler (2001) á fósturforeldrum í Bandaríkjunum að 46,3% 

fósturforeldra taldi fræðslu um skyldur sínar sem fósturforeldri og þjálfun 

fyrir komu fósturbarns ekki hafa staðist væntingar né búið þá nægilega vel 

undir þær breytingar sem fósturbarnið hafði á fjölskylduna. Rhodes o.fl. 

(2001) telja að þessi óvænta upplifun fósturforeldra og líffræðilegra barna 

þeirra við komu fósturbarns sé ein af ástæðum þess hve oft fósturbörn 

þurfa að skipta um fósturfjölskyldur.  

Höjer (2004) gerði rannsókn á 366 fósturforeldrum í Svíþjóð og komst að 

því að líffræðileg börn fósturforeldra fyndu mikinn mun á þeim tíma sem 

foreldrar þeirra gátu veitt þeim eftir að fósturbarnið kom inn á heimilið. Því 

má álykta að til að innkoma fósturbarns á nýtt heimili gangi sem best og 

upplifun allra aðila sem það snertir sé góð sé mikilvægt að samskipti 

starfsfólks barnaverndarnefnda og fósturforeldra séu góð. Jafnframt er 

mikilvægt að samskipti allra aðila sem að fóstri koma, og það hefur áhrif á, 

við kynforeldra fósturbarns séu góð þar sem það getur auðveldað mjög 

aðlögun fósturbarns, fósturforeldra og eigin barna þeirra að nýjum 

aðstæðum. 

Viðhorf kynforeldra barns og fósturforeldra þess til hvors annars geta því 

haft mikil áhrif á upplifun fósturbarns af fóstri og líðan þess á meðan á 

fósturvist stendur. Ætla má að kröfurnar á fósturforeldra hvað þetta varðar 

séu meiri en til kynforeldra. Kröfurnar og álagið á fósturforeldra til að takast 

á við hinar ýmsu aðstæður sem upp geta komið vegna fósturbarns þeirra 

kalla á mikla orku og þolinmæði og getur þannig orðið íþyngjandi í lífi þeirra.  

Guðrún Kristinsdóttir (2010, bls. 167) bendir réttilega á að starf 

fósturforeldra liggi á mörkum hins opinbera og einkalífs. Það er skylda 

foreldra að tryggja velferð barna sinna en ábyrgð fósturforeldra er annars 

eðlis því þau taka að sér að uppfylla þær skyldur sem kynforeldrar eru ekki 

færir um og gera það í umboði og eftirliti hins opinbera. Fósturforeldrar eru 

yfirleitt ekki fagfólk í þroska eða uppeldi barna en kröfurnar til þeirra hafa 

aukist til dæmis með tilkomu styrkts fósturs sem er á milli þess að gera 

faglegar kröfur og ekki. 



 

38 

Þess er vænst að fósturforeldrar bæti líf barnsins, gefi því ný tækifæri og 

sýn á lífið. Framkoma þeirra og viðhorf til kynforeldranna þurfa því og ættu 

að einkennast af stillingu, virðingu og víðsýni. 

Fisher, Gibbs, Sinclair og Wilson (2000) hafa eftir fósturforeldrum að 

helsta ástæða þess að þau hættu að taka að sér börn í fóstur sé skortur á 

stuðningi. Önnur atriði hafa einnig áhrif á gengi fósturs, meðal annars aldur 

fósturforeldra, reynsla af því að hafa fósturbörn, fjöldi barna á heimili og 

það hvort þau nái fjölskyldutengslum við barnið eður ei (Egelund og Vitus, 

2009, bls. 47; Guðrún Kristinsdóttir, 2010, bls.176–178).  

 

Uppkomin fósturbörn 

Það kemur sá tími í ævi hvers manns að hann þarf að taka ábyrgð á eigin lífi. 

Á Íslandi verða ungmenni lögráða við átján ára aldur sem felur í sér bæði 

sjálfræði og fjárráð (Lögræðislög 71/1997). Lögin gera þannig ráð fyrir því að 

börn séu uppkomin við átján ára aldur, fær um að sjá um sig sjálf. Reyndin 

virðist þó vera önnur. Samfélagsbreytingar síðustu áratuga hafa meðal 

annars valdið því að ungmenni flytja sífellt síðar að heiman frá foreldrum 

sínum og stunda nám lengur en áður. Yfirfærslan á fullorðinsár, með þeim 

skyldum, réttindum og ábyrgð sem þau kalla á, verður sjaldnast eins snögg 

og lögin gera ráð fyrir (Fowler, Toro og Miles, 2011, bls. 343). 

Þessi tímamót geta þó verið áhrifameiri í lífi margra fósturbarna en 

annarra barna sem búa hjá kynforeldrum sínum. Kynforeldrar fósturbarna 

eru ekki ætíð til staðar og ef tengslin innan fósturfjölskyldunnar eru veik 

hafa þau lítið sem ekkert bakland og geta jafnvel orðið félagslega einangruð 

á fullorðinsárum (Fowler o.fl., 2011, bls. 335; Jackson og Cameron, 2012, 

bls. 1110).  

Erlendar rannsóknir hafa bent til þess að uppkomin fósturbörn með 

lítinn félagslegan stuðning séu ólíklegri til að ljúka framhaldsskólanámi og 

þurfi að fara fyrr á vinnumarkað en aðrir jafnaldrar þeirra til þess að geta 

sinnt grunnþörfum sínum, húsaskjóli og fæði. Hins vegar eru líkur til þess að 

þau séu á lágmarkslaunum vegna skorts á menntun og glími þannig við 

fjárhagserfiðleika um ófyrirsjáanlega framtíð (Fowler o.fl., 2011, bls. 336).  

Eins og áður sagði eru rannsóknir á fósturbörnum fáar hér á landi og lítið 

er vitað um framhaldsmenntun fósturbarna á Íslandi. Í rannsókn Guðrúnar 

Kristinsdóttur (2004) sem náði til sextán fósturbarna á aldrinum 17–29 ára 

sem voru ýmist komin úr fóstri eða voru enn í því kom fram að aðeins fjögur 

þeirra höfðu lokið framhaldsskólaprófi, sex þeirra voru í framhaldsnámi, þar 

af eitt í háskólanámi, en þrír til fjórir höfðu ekki lokið grunnskólaprófi. Mikill 
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meirihluti barnanna fóru í fóstur fyrir grunnskólaaldur en þessar 

niðurstöður gefa til kynna að fósturbörn á Íslandi eigi einnig undir högg að 

sækja þegar kemur að menntun og tækifærum á atvinnumarkaði. Hafa ber í 

huga að úrtakið í rannsókn Guðrúnar var lítið og án frekari rannsókna er 

ekki hægt að gera heildstæða úttekt á félagslegum aðstæðum þessa hóps. 

Jackson og Cameron (2012) byggja á niðurstöðum rannsóknar sem gerð 

var á vegum Evrópusambandsins sem miðaði að því að finna leiðir til að 

hvetja fyrrum fósturbörn til lengri skólagöngu. Hún fór fram í fimm löndum í 

Evrópu; Englandi, Danmörku, Svíþjóð, Spáni og Ungverjalandi og byggði 

meðal annars á viðtölum við 170 ungmenni á aldrinum 18–24 ára.  

Rannsóknin sýndi að uppkomin fósturbörn voru ólíklegri en börn sem 

voru ekki í fóstri til að fara í framhaldsnám og voru líkindi með öllum 

löndunum. Skortur á væntingum og áhugaleysi starfsfólks barnaverndar og 

fósturforeldra auk fárra tækifæra og ófullnægjandi stuðnings, persónulegs 

og fjárhagslegs, voru helstu hindranir ungmenna í fóstri þegar kom að 

framhaldsnámi (Jackson og Cameron, 2012, bls. 1113). 
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Stöðugt fóstur 

Rannsakendur skoða ólíka þætti þegar skilgreina á hvaða skilyrði 

fósturráðstöfun þarf að uppfylla til að hún sé álitin stöðug. Meðal þeirra eru 

breytingar sem verða á fóstri, t.d. breyting úr tímabundnu fóstri í varanlegt 

fóstur og aðrir flutningar sem geta orðið. Einnig getur verið um að ræða 

breytingar sem gert hafði verið ráð fyrir sem og þær er koma fósturbarni 

eða fósturforeldrum í opna skjöldu. Auk þess eru teknar til greina truflanir á 

fóstri, t.d. breytingar á högum fósturforeldra eða kynforeldra og loks 

varanleiki fósturs (Christiansen o.fl., 2010, bls. 913–914).  

Þegar talað er um stöðugleika í fóstri er vert að skoða merkingu 

hugtaksins varanleiki sem er samtvinnað hinu fyrrnefnda. Hugtakið 

varanleiki í fóstri felur í sér tímaramma. Af því má ætla að tímalengd 

hugtaksins snúi að því sem á sér stað til lengri tíma og því er talað um 

varanlegt fóstur þegar því er ætlað að standa yfir í langan tíma eða þar til 

fósturbarn verður sjálfráða. Ef litið er til merkingar hugtaksins stöðugleika 

felur það í sér að eitthvað standi óhagganlegt en sé jafnframt í jafnvægi sem 

svo aftur má túlka sem ástand þar sem sátt og eining ríki og á engan halli. 

 Í ljósi þessa má ætla að hægt sé að sjá fyrir upphaf og enda 

fósturráðstöfunar. Hún er annað hvort tímabundin eða varanleg til 

sjálfræðisaldurs fósturbarns. Málið er hins vegar ekki svo einfalt því 

stöðugleiki í fóstri er einnig huglægt fyrirbæri. Stöðugt á þann hátt að börn 

geti fundið fyrir stöðugleika vegna tilfinningalegra þátta. Undir það fellur 

meðal annars hvort þau ná að festa rætur eða hvort órói er í kringum þau, 

til að mynda vegna kynforeldra þeirra sem toga í þau eða að þau eru sjálf 

ósátt við stöðu sína og það fyrirkomulag sem talið er henta þeim. Barn getur 

því verið í stöðugu fóstri til fjölda ára en fundið fyrir óstöðugleika af 

ofangreindum orsökum og er rætt um það sem innri óstöðugleika í 

ritgerðinni.  

Gunvor Andersson stóð fyrir þrjátíu ára langtímarannsókn á 

fósturbörnum í Svíþjóð undir lok 20. aldar og niðurstöður hennar (2009) 

náðu til hóps barna sem fór í fóstur á aldrinum 0-4 ára fyrir fóstur, í fóstri og 

að því loknu. Niðurstöður sýndu að ekki var hægt að staðfesta skýrt 

samband milli aldurs við upphaf fósturs, dvalarlengdar eða tengsla sem 

myndast á milli fósturbarns og fósturforeldra og halda fram eftir að barn er 

orðið átján ára. Andersson veltir því fyrir sér hvort tengslin á milli barns og 

fósturforeldra hafi ef til vill meiri áhrif á vistunarsöguna en að lengd 

fóstursins hafi úrslitaáhrif á gæði tengslanna sem myndast á milli þeirra. 

Það getur því verið vandkvæðum bundið að skilgreina hvað teljist til 

stöðugs fósturs og er það í raun háð eðli rannsókna hvaða viðmið eru best 
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hverju sinni (Christiansen o.fl., 2010, bls. 914). Í rannsókn sinni skilgreindu 

Christiansen og félagar (2010, bls. 916) stöðugt fóstur sem dvöl barns í að 

minnsta kosti fjögur ár á því heimili sem þau bjuggu á þann tíma er 

rannsóknin varði. 

Rannsóknin náði til sjötíu barna og sýndi að samtals fluttu börnin 180 

sinnum á átta árum og er þá frátalinn fyrsti flutningur þeirra af heimili 

kynforeldra. Rúmlega helmingur flutninga barnanna var skilgreindur sem 

„flutningur í fóstri“. Helstu niðurstöður eru þær að veita þurfi væntingum 

og viðhorfum fósturbarna til fósturs aukið vægi og að það geti aukið líkur á 

stöðugleika. Einnig leiddi hún í ljós hve nauðsynlegt er að hlutaðeigendur, 

a.m.k. barn og kyn- og fósturforeldrar, viti hver tilgangur fóstursins er sem 

og hvers vegna var bundinn endir á ráðstöfunina. Í 79% tilvika hélst fóstrið 

stöðugt það tímabil sem rannsóknin stóð yfir samkvæmt skilgreiningunni; 

að stöðugt fóstur væri fósturvist á sama stað í fjögur ár eða meir. Í ljósi 

þessa má sjá að flest börnin höfðu fastan samastað og að „reki“ þeirra 

barna sem á annað borð fluttu á milli heimila var mikill. 

Traustur grunnur – umönnun og samskipti 

Í rannsókn Schofield og Beek (2009) er fjallað um hversu miklu máli 

traustur grunnur skiptir í lífi barna og hvernig hann getur stuðlað að farsæld 

í samskiptum sem getur skipt sköpum fyrir framtíðarsambönd fósturbarna. 

Rannsóknin byggir á langtímarannsókn á 52 fósturbörnum í langtímafóstri 

frá árunum 1997 til 2006 og sýnir hvernig kenningar um tengsl og seiglu 

getur átt við um fósturráðstafanir ungmenna. 

Seigla fósturbarna hefur mikið um gengi fósturráðstöfunar að segja og 

telja Schofield og Beek (2009) mikilvægt að vinna að því að auka þá þætti 

sem falla undir hana eins og sjálfstraust, getuna til að sjá fram í framtíðina 

og gera ráðstafanir, að geta beðið um hjálp og samskipti við samferðamenn. 

Einnig eru jákvæð samskipti innan fjölskyldna talin vera helsta forsenda 

þess að börn spjari sig á unglingsárunum og hafi aðgang að félagslegum 

tengslum og félagsauði þegar þau komast á fullorðinsár. Schofield og Beek 

(2009) halda því fram að hlutverk fjölskyldna í lífi ungmenna sé vanmetið 

þar sem rannsóknir benda til þess að þau spegli sig í lífsviðhorfum og 

skoðunum fjölskyldu sinnar. 

Samkvæmt Schofield og Beek (2009) þurfa fimm þættir að vera til staðar 

innan fósturfjölskyldna til að samskiptin séu jákvæð og að fósturbörnin 

verði að heildstæðum einstaklingum. Þættirnir eru settir saman upp í líkani 

sem kalla má: Hinir fimm þættir umönnunar. Þættirnir sem rannsakendur 

telja fram og er ætlað að stuðla að framförum í samskiptum eru: Að vera til 
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staðar (e. availability), tilfinninganæmi (e. sensitivity), viðurkenning (e. 

acceptance), samvinna (e. co-operation) og að tilheyra (e. family 

membership) sem er höfuðatriði fyrir fósturbörn. Niðurstöður rannsóknar 

Schofield og Beek (2009) gefa til kynna að þessir þættir verki gagnkvæmt 

daglega hver á annan í uppeldi barna og að saman vinni þeir að auknum 

framförum í samskiptum og auknum gæðum samverustunda 

fjölskyldumeðlima (mynd 1). Til að mynda felur það, að vera til staðar fyrir 

aðra, í sér að tilfinninagnæmi og viðurkenning er nauðsynleg forsenda þess 

að finnast sem maður tilheyri.  

Schofield og Beek (2009) telja að afdrif fósturbarns í fóstri séu ekki háð 

því hve löngum tíma barnið ver með fósturfjölskyldunni, fremur því hve góð 

samskiptin eru. Hér sést (mynd 1) hvernig þættirnir fimm í líkani Schofield 

og Beek hafa samverkandi áhrif á hver annan. Líkan þetta um traustan 

grunn er álitið stuðla að færni, sjálfsöryggi og tengslum meðal barna. Það er 

því verðug undirstaða við þjálfun og stuðning við fósturforeldra og er orðið 

hluti af þjálfun fósturforeldra í Noregi (Schofield og Beek, 2009, bls. 256).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Traustur grunnur 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 – Hinir fimm þættir umönnunar, að veita traustan grunn 

(Schofield og Beek, 2009, Vilborg Hjörný Ívarsdóttir þýddi). 
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Að vera til staðar – að hjálpa ungu fólki að treysta 

Mikilvægi þess að vera til staðar fyrir börn strax á fyrsta aldursári er ekki 

ofmetið þar sem rannsóknir benda til þess að skortur á trausti hafi áhrif á 

sambönd þeirra við aðra og þroska þeirra almennt. Börn bera traust til 

þeirra einstaklinga sem eru til staðar fyrir þau. Ef börn finna að þau geti 

treyst á aðstoð nærstaddra og að einstaklingar séu til staðar fyrir þau 

dregur það úr kvíða og virkar hvetjandi á börn og ungmenni að kanna 

heiminn (Erikson, 1995, bls. 222). Eftir því sem börn eldast reynir meira á 

sjálfstæði þeirra og seiglu en þörfin fyrir að hafa foreldra sína eða 

umönnunaraðila til staðar minnkar ekki. Það á sér í lagi við um börn sem 

skortir traust á unga aldri (Schofield og Beek, 2009, bls. 260–261). 

Ungmennin sem rannsókn Schofield og Beek (2009) byggir á fóru öll í 

fóstur fyrir tólf ára aldur. Þau höfðu allflest (90%) upplifað vanrækslu og 

ofbeldi í æsku og höfðu því flest ekki getað gengið að aðstoð og umhyggju 

vísri. Rannsóknin sýndi að aðgengi ungmennanna að fósturforeldrum sínum, 

jafnvel langt fram á fullorðinsár, var mjög mikilvægt og gat skipt sköpum 

fyrir framtíð þeirra, meðal annars við að finna vinnu og halda henni.  

Flest ungmennin virtust þurfa á viðvarandi stuðningi frá fósturforeldrum 

sínum að halda, bæði tilfinningalegum og hagkvæmum. 

 

Tilfinninganæmi – að hjálpa ungu fólki að hafa taumhald á 
tilfinningum sínum og hegðun 

Leitin að sjálfinu á unglingsárunum getur verið hvaða ungmenni sem er 

tilfinningalega erfið. Fósturbörn þurfa auk þess einnig oft að kljást við 

erfiðar tilfinningar frá æsku en færni þeirra til að takast á við þær 

tilfinningar er oft af skornum skammti. Það sýndi sig því að tilfinninganæmi 

fósturforeldranna hafði oft afgerandi áhrif í samskiptum þeirra við 

fósturbörnin og hjálpaði þeim að vinna úr þeim tilfinningum sem þau voru 

að kljást við. Koma reglu á þær, geta tjáð þær og leyst vandamálin í 

sameiningu (Schofield og Beek, 2009, bls. 261–262). 

 

Viðurkenning – að byggja upp sjálfsvirðingu/sjálfsálit hjá ungu fólki 

Flestir fósturforeldrarnir í rannsókn Schofield og Beek (2009, bls. 262–263) 

töldu það einna mikilvægast í uppeldi á fósturbörnum að taka þeim eins og 

þau væru og byggja upp sjálfsvirðingu þeirra og sjálfsviðurkenningu. Margir 

fósturforeldrar í rannsókninni lögðu áherslu á að taka eftir góðum 
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eiginleikum fósturbarna sinna og hlúa að þeim. Sum barnanna áttu við 

námserfiðleika að etja og hafði það mikil áhrif á sjálfsvirðingu þeirra. 

 

Samvinna – að hjálpa ungu fólki að finnast þau hafa áhrif  

Flest fósturbörn hafa upplifað ákvörðunarleysi, að aðrir ráði algerlega yfir 

lífi þeirra. Því er mikilvægt að fósturforeldrar þeirra þjálfi þau í því að taka 

réttar ákvarðanir sjálf og í samvinnu við aðra. Fyrstu skref í þá átt fara eftir 

aldri barns. Þau geta þannig verið að gefa þeim val um tvo kosti eða leyfa 

þeim að labba ein heim úr skólanum eða kenna þeim að fara með peninga, 

gildi þeirra og áhrif (Schofield og Beek, 2009, bls. 263–264). 

  

Að tilheyra – að hjálpa ungu fólki að finnast þau tilheyra 

Í rannsókn Schofield og Beek (2009) virtist sem svo að á unglingsárunum 

ættu fósturbörnin erfitt með að staðsetja sig innan fósturfjölskyldunnar 

annars vegar og upprunafjölskyldu sinnar hins vegar. Þau fósturbörn sem 

höfðu upplifað fósturheimili sitt sem varanlegt áður en þau komust á 

unglingsaldur áttu auðveldara með að skilgreina stöðu sína og gátu gengið 

að vísum stuðningi jafnframt eftir átján ára aldur.  

Farsæld 

Fræðimenn eru sammála um mikilvægi ákveðinna þátta sem taldir eru 

stuðla að jákvæðri útkomu fyrir börn í fóstri. Guðrún Kristinsdóttir (2004, 

bls. 21) dró þetta saman í rannsókn sinni. Hún nefndi eftirfarandi þætti:  

 umönnun 

 líðan  

 tengsl 

 sjálfræði 

 aðstæður 

Hugtökin umönnun, líðan og tengsl fela í sér að fósturbarninu hafi að 

eigin sögn liðið vel, notið umhyggju og tengst öðru fólki, börnum og 

fullorðnum nánum, gagnkvæmum og traustum böndum. Þau fela einnig í 

sér að barnið hafi haldið tengslum við kynforeldra, systkini og aðra 

aðstandendur. Að lokum fela þau í sér mikilvægi þess að barnið hafi eignast 

vin en bernskuvinátta sem helst til frambúðar er talin eitt af merkjum þess 

að farnast vel félagslega (Guðrún Kristinsdóttir, 2004, bls. 21). 

Hugtakið sjálfræði felur í sér að fósturbarninu hafi fundist það hafa ráðið 

og haft áhrif á daglegt líf sitt miðað við aldur og þroska. Einnig felur það í sér 
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að það hafi haft skilning á veru sinni í fóstri og framtíðaráformum og að 

samráð væri við það haft. Hugtakið aðstæður vísar til aðstæðna 

ungmennanna eins og þær eru þegar við þau er rætt og tekið mið af því 

hvernig þeim vegnar sem bera fóstri þeirra vitni. Þeir þættir eru 

fjölskylduaðstæður, heilsufar, menntun, tengsl við vinnumarkað, 

húsnæðisaðstæður, vinatengsl, hvort viðkomandi sé háður aðstoð 

hjálparkerfa, afbrot og vímuefnanotkun (Guðrún Kristinsdóttir, 2004, bls. 

22). 

 

Í þessu verki er aðallega stuðst við líkan Schofield og Beek um traustan 

grunn. Skoðaðir eru hinir fimm þættir umönnunar sem tilgreindir eru í 

líkaninu með það fyrir augum að þeir séu undirstaða að samskiptum 

fósturforeldra og fósturbarna. Í ljósi þeirra er búist við að þau ungmenni 

sem bjuggu við sem flesta af þætti umönnunar búi við meiri innri og ytri 

stöðugleika en þau sem bjuggu við fáa eða enga af hinum fimm þáttum 

umönnunar. Samkvæmt rannsókn Schofield og Beek (2009) áttu börn sem 

fóru í fóstur ung að aldri eða fyrir unglingsár og/eða ef þau upplifðu að þau 

tilheyrðu fósturfjölskyldu eða upprunafjölskyldu sinni auðveldara með að 

skilgreina stöðu sína á unglingsaldri. Einnig voru þau líklegri til að geta 

gengið að vísum stuðningi eftir átján ára aldur. 

Meðalaldur ungmennanna sem hér um ræðir var 9,4 ár þegar þau fóru í 

fóstur. Í ljósi mikilvægis þáttarins að tilheyra í gögnum Schofield og Beek er 

lögð áhersla á að setja upplifun af fóstri í samhengi við tilfinningu þeirra 

fyrir því að tilheyra annað hvort fósturfjölskyldu sinni eða 

upprunafjölskyldu. 

Til að gera enn frekar grein fyrir jákvæðum þáttum í fóstri sem stuðla að 

farsæld er byggt á skilgreiningum hugtakanna, umönnun, líðan, tengsl, 

sjálfræði og aðstæður eins og þær koma fram í rannsókn Guðrúnar 

Kristinsdóttur (2004). 

Einnig er stuðst við kenningar fleiri fræðimanna sem hafa um þetta 

fjallað og niðurstöður rannsóknar Butler og Charles verða ræddar í 

ritgerðinni til að varpa ljósi á þá þætti sem geta haft áhrif á fóstur og 

stuðlað að fósturrofi. 

Reki 

Eins og áður hefur komið fram er fósturrof vanalega skilgreint sem óvænt 

lok fósturs sem standa átti lengur og því má telja eðlilegast að notast einnig 

við þá skilgreiningu hér á landi. Ég hef ákveðið að nota orðið reki (e. drift) 

fyrir fósturrof sem hefur ekki verið hluti af orðræðunni um fósturbörn á 
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Íslandi. Hann getur bæði átt sér stað á meðan verið er að finna varanlega 

fósturfjölskyldu og ef barn fer úr fóstri og flytur aftur til upprunafjölskyldu 

en fer svo aftur í fóstur. Önnur ástæða fyrir reka er að fósturráðstöfun 

gengur ekki og barnið flytur af fósturheimili. Ég vel að rannsaka reka, því að 

flutningur hefur alla jafna áhrif á barn, óháð því hvernig hann bera að. Reki 

á þá bæði við um fósturrof og flutning í fóstri eins og Christiansen o.fl. 

(2010) hafa skilgreint hugtökin. Að því er best vitað hefur slík skilgreining 

ekki verið notuð áður um fósturmál á Íslandi. 
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3. Framkvæmd rannsóknar og gagnaöflun 

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað er um 

aðgengi, val á viðmælendum, aðferðir til gagnaöflunar, greiningu og 

úrvinnslu gagna og að lokum siðferðileg álitamál og trúverðugleika gagna.  

Rannsóknarspurningin er   

Hvað einkennir farsæld fósturbarna með tilliti til stöðugleika? 

Rannsóknaraðferð 

Mannleg samskipti grundvallast á samræðum, því að skiptast á skoðunum, 

deila lífsreynslu eða til að miðla vitneskju. Samræðuform er margskonar, allt 

frá því að vera spjall um dægurmál, ástarhjal og viðtöl í fjölmiðlum til 

meðferðar- og rannsóknarviðtala (Kvale, 1996, bls. 5). Rannsóknarviðtöl eru 

vel til þess fallin að skoða reynslu fólks, viðhorf, væntingar og gildismat. 

Með viðtölum fær rannsakandi tækifæri til að skilja rannsóknarefnið frá 

sjónarhóli þátttakenda og fá þannig innsýn í túlkun og upplifun viðmælenda 

á afmarkaðan hluta heimssýnar sinnar (Kvale, 1996, bls. 125; Helga 

Jónsdóttir, 2003,bls. 73–74).  

Flick (2005) er einn margra fræðimanna sem bendir á mikilvægi þess að 

velja aðferðir í samræmi við rannsóknarspurningar. Til að svara 

rannsóknarspurningunni var eigindlegri aðferðafræði beitt. Hún er til þess 

fallin að lýsa og túlka reynslu viðmælenda út frá þeirra sjónarhorni og gerir 

rannsakanda kleift að fá svör við spurningum sem snerta ákveðna reynslu, 

upplifun, hugmyndir og tilfinningar hjá viðmælendum (Kvale, 2009, bls. 1; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). 

Viðtölin voru í formi hálfopins viðtals sem býður upp á sveigjanleika í 

samtali rannsakenda og viðmælenda. Spurningar rannsakanda leiða 

samtalið og veita grunnupplýsingar sem óskað er eftir að komi fram en 

þegar tilefni gefst er hægt að víkja af leið í þann farveg sem samtalið fer 

(Bryman, 2004, bls. 319–320). Þannig fær viðmælandinn að stjórna 

framgangi viðtalsins með það markmið rannsakanda fyrir augum að hann 

tjái sig opinskátt um viðhorf sín og skoðanir til fósturráðstafana með eigin 

orðum.  
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Viðtöl eru félagslegt athæfi sem krefst samvinnu rannsakanda og 

viðmælenda, trausts og trúnaðar. Rannsakandi þarf að koma auga á þá 

þætti sem eru mikilvægir í samtali við viðmælenda og hvað skipti hann máli.  

Rannsakandi þarf að átta sig á fyrirfram gerðum hugmyndum sínum um 

efnið og leggja þær til hliðar áður en viðtölin fara fram. Hann þarf að vera 

tilbúin til að hlusta og leyfa viðmælendum að tjá sig án truflana. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru fimm ungmenni á aldrinum 18–21 ára sem 

fóru í fóstur sem börn til lengri eða skemmri tíma. Áætlað var að 

ungmennin hefðu farið í fóstur eftir átta ára aldur en þó eru tvö ungmenni 

sem fóru í fóstur yngri að árum.  

Ástæður þess að ég vildi ræða við fósturbörn sem höfðu farið í fóstur 

eftir átta ára aldur voru tvær. Í fyrsta lagi var það vegna reynslu minnar af 

börnum sem fóru í fóstur eftir þann aldur, eftir að búið var að reyna aðra 

möguleika þeim og kynforeldrum þeirra til aðstoðar. Í öðru lagi, sem er öllu 

mikilvægara, sýna rannsóknir að hátt hlutfall barna fer í fóstur eftir þann 

tíma. Til að mynda voru 65% þeirra barna sem fóru í fóstur í Svíþjóð árið 

2005 á unglingsaldri (Vinnerljung og Sallnäs, 2008, bls. 144).  

Samkvæmt tölulegum upplýsingum frá Barnaverndarstofur er svipað 

uppi á teningnum á Íslandi. Algengast er að börn séu að fara í tímabundið 

fóstur frá átta til sautján ára aldurs og flest fimmtán ára. Algengasti aldur 

hjá börnum sem fara í varanlegt fóstur er við sextán ára aldur en heilt yfir 

fara börn hlutfallslega flest í varanlegt fóstur frá tólf til sautján ára aldri. 

Börn sem fara í styrkt fóstur eru að sama skapi flest fimmtán ára þegar þau 

fara í fóstur en algent er að börn fari í styrkt fóstur frá ellefu ára aldri 

(Ársskýrsla 2012–2013, 2014, bls. 55–56). 

Þar sem ungmennin eru 18–21 ára þegar viðtölin eru tekin er rannsóknin 

afturvirk. Stór hluti fósturbarna kemur af höfuðborgarsvæðinu og var því 

haft samband við Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og sóst eftir upplýsingum 

um fósturbörn sem féllu undir þau viðmið sem sett eru í þessari rannsókn. 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur tók vel í beiðni mína um aðstoð. Hins vegar 

uppfylltu ekki allir viðmælendur sem þeir höfðu samband við fyrir mína 

hönd þau viðmið sem sett voru og því leitaði ég einnig til barnaverndar-

nefndar Seltjarnarnesbæjar og barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar. Aðgengi 

að viðmælendum var því erfitt og kom jafnvel fyrir að ungmenni sem 

barnaverndarnefnd Reykjavíkur hafði haft samband við og vildu þá taka þátt 

hættu við þegar á hólminn var komið. Í sumum tilvikum höfðu vinir og 
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kunningjar rannsakenda samband við fyrrum fósturbörn sem þeir þekktu til  

er vildu góðfúslega taka þátt í rannsókninni.  

Úrtaksaðferðin sem ég notast við var því tilgangs- og hentugleikaúrtak, 

þar sem viðmælendur eru valdir með tilliti til reynslu þeirra af fóstri til þess 

að koma í veg fyrir að úrtakið verði einsleitt. Með tilliti til þess var reynt að 

hafa jafnt hlutfall kynja vegna þess hve ólíkar ástæður fóstursins geta verið 

eftir kyngervi. Til þess að tryggja fjölbreytni hvað varðar stöðugt og 

óstöðugt fóstur var æskilegt að í úrtakinu væru bæði börn sem höfðu verið í 

stöðugu og óstöðugu fóstri. 

Stöðugt fóstur er í þessari rannsókn skilgreint sem fósturráðstöfun sem 

hefur varað í að minnsta kosti fjögur ár. Viðmiðin fyrir óstöðugt fóstur eru 

hins vegar þau að barn hafi upplifað svokallaðan „reka“ og verið á fleiri en 

einu fósturheimili eftir átta ára aldur. 

Gagnaöflun 

Gögn rannsóknar felast í fimm viðtölum sem flest fóru fram vorið 2013 en 

eitt snemma sumars 2014. Viðtölin voru tekin í húsakynnum Háskóla 

Íslands. Fæst ungmennin áttu eigin bíl og áttu því erfitt um við að koma í 

viðtal. Ég bauðst til að sækja þau á heimili þeirra eða hvar þar sem þeim 

hentaði og keyra þau þangað sem þau vildu fara eftir viðtalið. Nokkur 

ungmenni þáðu það, allt eftir hentugleika viðmælenda hverju sinni. Ég hafði 

nokkrar áhyggjur af þessu fyrirkomulagi til að byrja með en í raun urðu 

þessar bílferðir til þess að „brjóta ísinn“. Sér í lagi fannst mér gott að geta 

tekið upp léttara hjal að loknum viðtölum og fundið hve gott þeim þótti að 

ræða þessi mál eins og nokkur þeirra tjáðu mér. Lengd viðtala var frá 80 

mínútum upp í 93 mínútur. Þau voru hljóðrituð að gefnu samþykki 

viðmælenda og síðan afrituð orðrétt á tölvutækt form ásamt 

athugasemdum rannsakanda.  

Úrvinnsla og gagnagreining 

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem ég hafði sett saman í samráði 

við leiðbeinanda. Viðtalsramminn hafði að geyma ákveðin umfjöllunarefni 

en að öðru leyti voru viðtölin opin og eðlilegu flæði leyft að halda sér. Dæmi 

um spurningar voru:  

 veistu hvers vegna þú fórst í fóstur? 

 varstu með ákveðnar hugmyndir um hvernig lífið yrði hjá nýju 

fjölskyldunni? 

 hverju heldurðu að fósturfjölskyldan hafi búist við áður en þú 

komst? 
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 komu fósturforeldrar þínir eins fram við þig og önnur börn á 

heimilinu? 

Viðtalsramminn var yfirfarinn og lagfærður eftir hvert viðtal eins og þörf 

var á til að fylla upp í gloppur á gögnunum. 

Að hverju viðtali loknu hófst greining gagna sem var unnin samhliða 

gagnaöflun. Samkvæmt Silverman er aldrei hægt að byrja of snemma að 

skoða gögnin, skrá þau og vinna með þau með rannsóknarspurninguna í 

huga. Ég studdist við sífellda samanburðargreiningu (e. constant 

comparative analysis), sem felst í því að byrja á að greina lítinn hluta 

gagnanna, finna þemu og hugtök í textanum, byrja á að finna meginþemu 

viðmælenda og svo undirþemu þar til ég gat ályktað um gögnin og lagt fram 

niðurstöður (Silverman, 2005, bls. 214-215). Með því var hægt að finna 

hvað viðmælendurnir áttu sameiginlegt og hvar þá greindi á.  

 

Siðfræðileg álitamál 

Til þess að gæta fyllsta trúnaðar er nöfnum og staðháttum viðmælenda 

breytt þannig að ekki er hægt að rekja ummæli til einstaklinga. Í nokkrum 

tilfellum er kyni og öðrum sérkennum aðstandenda þeirra einnig breytt.  

Eftir fremsta megni var sóst eftir því að viðtölin færu fram þar sem 

viðmælandi fyndi fyrir öryggi og vellíðan. Í þessu skyni varð ég að sitja um 

þau herbergi sem Háskólinn hefur upp á að bjóða þar sem sum eru mun 

vistlegri en önnur. Ég álít að þetta skipti máli í ljósi þess að um viðkvæmt 

málefni er að ræða og það getur tekið á að rifja upp atburði í bernsku og 

vakið upp erfiðar tilfinningar. Einnig var ég tilbúin til þess að veita 

ráðleggingar um hvar faglega ráðgjöf væri að fá. Viðmælendum var gerð 

grein fyrir rétti sínum til að svara ekki þeim spurningum sem þeir kærðu sig 

ekki um að svara og farið var með öll gögn sem safnað var sem 

trúnaðarmál. Viðmælendur veittu skriflegt samþykki áður en viðtöl hófust 

og jafnframt fengu þeir vitneskju um tilgang rannsóknar bæði munnlega og 

skriflega. Samið var við viðmælendur um heimild til þess að hafa samband 

við þá að viðtali loknu ef ég teldi þörf á frekari upplýsingum. 

Trúverðugleiki gagna 

Til að tryggja áreiðanleika og trúverðugleika rannsóknar var undirbúningur 

og skipulagning viðtala vel ígrunduð. Jafnframt gaf ég mér nægan tíma til 

gagnagreiningar og vandaði val á úrtaki rannsóknar sem framast var kostur 

til að koma í veg fyrir að það yrði einsleitt. Fagleg fjarlægð er nauðsynleg í 
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rannsóknarvinnu sem þessari og þarf að taka tillit til eigin upplifunar 

rannsakanda af högum fósturbarna og tengsla hans við sviðið (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 259–261). Var ég því meðvituð um þessi tengsl í 

gegnum allt ferlið og gerði mitt besta til halda gagnrýnu auga. 

Eigindleg nálgun efnisins gefur mér möguleika á að skilja fyrirbærið 

fóstur og áhrif þess á þá einstaklinga sem barnavernd miðar við að 

þjónusta. Þar sem aðeins var um lítið úrtak viðmælenda að ræða er ekki 

hægt að heimfæra upplifanir og skoðanir fósturbarnanna sem hér var rætt 

við yfir á fósturbörn almennt. Ég get því ekki alhæft um niðurstöður mínar, 

enda er algengt að eigindlegar rannsóknir stefni ekki að alhæfingu, heldur 

er aðeins dregin upp sú mynd af fóstri sem fæst í gegnum upplifanir og 

sjónarhorn viðmælenda rannsóknar.  
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4. Niðurstöður 

Kynning á þátttakendum 

Viðmælendurnir fimm voru á aldrinum 18–21 árs, þar af tveir ungir karlar og 

þrjár ungar konur. Ungmennin bjuggu við ólíkan kost sem börn og ástæður 

fósturvistunar voru mismunandi eftir því. Þegar viðtölin fóru fram voru sum 

þeirra í framhaldsskóla, önnur voru án atvinnu og enn önnur á almennum 

vinnumarkaði. Til að kynnast ungmennunum betur er hverju og einu þeirra 

gerð stutt skil hér að neðan. Þeim er gefið nýtt nafn í því skyni að gera 

textann auðlesnari. Kynforeldrum þeirra eru einnig gefin nöfn sem byrja á 

sama upphafsstaf og dulnefni ungmennanna. 

 

Einar er 18 ára og býr hjá ættingja á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar hans, 

Elsa og Elmar eru skilin og hefur hann í gegnum tíðina búið til skiptis hjá 

þeim báðum. Hann óskaði sjálfur eftir því að komast í fóstur þegar hann var 

15 ára gamall og bjó hjá tveimur fjölskyldum áður en hann fór að lokum í 

fóstur til ættingja. Í dag stundar hann nám í framhaldsskóla og hyggur á 

frekara nám í framtíðinni. Sem stendur hefur hann ekkert samband við Elsu 

en er í nokkru sambandi við Elmar. Hann er enn í fóstri.  

 

Silja er 19 ára og búsett utan höfuðborgarsvæðisins. Hún bjó hjá 

kynforeldrum sínum, Soffíu og Stefáni, til fjögurra ára aldurs en var þá sett í 

fóstur til fjölskyldunnar sem hún býr enn hjá. Kynforeldrar hennar eru skilin 

og í æsku hafði hún eitthvert samband við Soffíu en ekkert samband við 

Stefán fyrr en hún var komin á unglingsaldur. Sambandið við Soffíu hefur 

aukist jafnt og þétt síðustu ár. Í dag stundar hún nám í framhaldsskóla og 

býr á heimavist fjarri fósturfjölskyldu og kynfjölskyldu yfir vetrartímann. 

Hún hyggur á frekara nám í framtíðinni. Hún er enn í fóstri.  

 

Jökull er 19 ára og býr hjá kynföður sínum, Jónasi og stjúpmóður utan 

höfuðborgarsvæðisins. Hann bjó mestan hluta æsku sinnar hjá kynmóður 

sinni, Jónínu ásamt eldri bróður og systur en árin áður en hann fór í fóstur 

bjó hann hjá Jónasi. Hann fór í fóstur þegar hann var 14 ára. Hann bjó hjá 

tveimur fjölskyldum á þeim tæpum þremur árum sem hann var í fóstri, fyrst 

á sveitabæ og síðar í litlu þorpi úti á landi. Hann hélt sambandi við Jónas 
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þann tíma sem hann var í fóstri og býr hjá honum í dag en hefur ekkert 

samband við Jónínu. Sem stendur stundar hann ekki atvinnu. Hann hefur 

lokið nokkrum árum í framhaldsskóla og stefnir á frekara nám í nánustu 

framtíð.  

 

Anna er 18 ára og er nýflutt til kynmóður sinnar á höfuðborgarsvæðinu. 

Foreldrar hennar skildu þegar hún var hvítvoðungur og bjó hún hjá 

kynmóður sinni, Auði, til sex ára aldurs en fór þá í fóstur til ættingja þar sem 

hún bjó þar til nýverið. Samband við Auði hefur alltaf verið til staðar, í 

mismiklum mæli þó. Kynfaðir hennar, Arnar, hafði lítil afskipti af henni 

þegar hún var yngri en í dag eru samskiptin þó nokkur. Ung byrjaði hún að 

nota vímuefni og á unglingsárunum fór hún oft inn á meðferðarstofnanir og 

í eitt sinn bjó hún á meðferðarheimili í tæpa sex mánuði. Í dag hefur hún 

snúið aftur í skóla og stefnir á að ljúka því á næstu árum. 

 

Þórunn er 20 ára og býr á eigin vegum ásamt unnusta sínum á höfuðborgar-

svæðinu. Foreldrar hennar, Þórgunnur og Þórður, voru skilin fyrir fæðingu 

hennar og bjó hún hjá Þórgunni ásamt tveimur systrum til sjö ára aldurs. 

Hún bjó á vistheimili í töluverðan tíma og fór svo í fóstur átta ára gömul. 

Hún bjó á sama heimili til lengri tíma en á unglingsárum flutti hún að 

minnsta kosti tvisvar á milli heimila. Sambandið við Þórgunni er stopult og 

erfitt. Hún hefur engin samskipti við Þórð en er í þó nokkrum samskiptum 

við systkini sín. Í dag er hún á vinnumarkaði en hefur ekki lokið 

framhaldsskólaprófi. Hún hyggur á frekara nám í framtíðinni. 

 

Ungmennin sem hér um ræðir fóru í fóstur á misjöfnum aldri, allt frá 4–15 

ára (sjá töflu 1). Stúlkurnar þrjár fóru fyrr í fóstur en drengirnir og voru 

jafnframt lengur í fóstri en þeir. Dvalartími stúlknanna var frá 10–14 árum 

en drengirnir voru báðir í fóstri í 3 ár. Fjögur ungmennanna, Einar, Silja, 

Jökull og Þórunn fóru í fóstur til vandalausra en Einar fór að lokum í fóstur 

til ættingja þar sem hann dvelur enn. Anna er því sú eina af ungmennunum 

sem hefur alla sína fóstursögu verið í fóstri hjá ættingja. 
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Tafla 1 – Aldur ungmenna við fyrsta fóstur, búseta í fóstri og fjöldi fósturheimila 

Ungmenni Aldur við 

fyrsta fóstur 

Búseta í fóstri Fjöldi 
fósturheimilia 

Einar 15 Þorp/smábær og 
höfuðborgarsvæðið 

3 

Silja 4 Bæjarsamfélag/dreifbýli 1 

Jökull 14 Dreifbýli og þorp/smábær 2 

Anna 6 Höfuðborgarsvæðið 1 

Þórunn 8 Dreifbýli og þorp/smábær 3 

 

Líkt og greint hefur verið frá áttu ungmennin systkini sem þau áttu mismikla 

samleið með búsetu sinnar vegna. Flest þeirra áttu einnig fóstursystkini sem 

hafa haft mismikil áhrif á líf þeirra (sjá töflu 2). 

Tafla 2 – Fjöldi systkina og fóstursystkina 

Ungmenni Systkini Fóstursystkini 

Einar 4 3 

Silja 3 1 

Jökull 3 2 

Anna  1 1 

Þórunn  4 0 

 

Aðdragandi fósturs 

Viðmælendur í þessari rannsókn eiga það sammerkt að kynforeldrar þeirra, 

bæði eða annað, áttu í vanda með ofneyslu áfengis og annarra vímuefna 

og/eða áttu við geðræn vandamál að stríða. Foreldrar sumra þeirra voru í 

sambandi þegar þau fæddust en þau eiga það öll sammerkt að leiðir 

foreldra skildu þegar þau voru ung að árum. Svo virðist sem stuðningur 

stórfjölskyldu kynforeldra þeirra flestra hafi verið bágborinn og/eða ekki 

eftir honum sóst. Heimilisaðstæður þeirra flestra voru ófullnægjandi en þau 

virðast þrátt fyrir það ekki hafa átt athvarf á heimili ættingja. Hins vegar 

hafði ættingi Önnu sem hún flutti að lokum til alla tíð aðstoðað hana þegar 

ástandið á kynmóður hennar kom í veg fyrir að hún gæti séð um hana. 
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Foreldrar Einars slitu samvistum þegar hann var tveggja ára gamall. Hann 

bjó fyrst um sinn og lengst af hjá Elsu. Hann á fjórar systur. Alsystur sem er 

tíu árum eldri en hann, tvær eldri hálfsystur og svo yngri hálfsystur sem býr 

hjá móður hans. Elsa glímir við geðræn vandamál og Einar er á tímum 

þungorður í hennar garð þar sem honum finnst hún hafa brugðist honum en 

telur hana þó hafa gert það sem í hennar valdi stóð. 

...hún reyndi alltaf sitt besta, hún má alveg eiga það kellingin, 

en það var bara, kannski brútalt að segja þetta, en það var bara 

ekki nóg sko. Hún var alltaf með mér í fótboltanum og horfði á 

mig og studdi mig alltaf í því en ... allt hitt klikkaði, félagshliðin 

og bara í raun að kenna mér á lífið. Hún var meira svona að 

vernda mig fyrir lífinu, ekki að undirbúa mig undir það. (Einar) 

„Óþroskaður“ er orðið sem Einar notar til að lýsa Elmari sem hann hafði þó 

nokkur samskipti við í æsku, í skemmri og lengri tíma. Hann bjó lengst hjá 

Elmari í um fjögur ár. Dag einn þegar hann var í helgarheimsókn hjá Elsu 

fékk hann svo þau skilaboð að hann væri ekki velkominn á heimili Elmars og 

stjúpmóður sinnar aftur. 

...þá fékk ég sms frá sem sagt stjúpmóður minni um að það 

væri búið að skipta um lás á hurðinni og hérna ég kæmi ekkert 

aftur heim. Þetta var svo rosalega gróft. Það situr rosalega í 

mér, ég hef ekkert pælt í því en það situr ennþá í mér svona 

höfnun frá foreldra. (Einar) 

Eftir þetta atvik fór að halla undan fæti hjá Einari. Hann flutti aftur til Elsu, 

móður sinnar og byrjaði í nýjum skóla en átti erfitt með að eignast vini og 

einangraðist fljótlega og leitaði skjóls í tölvuleikjum. Á næstu þremur árum 

minnkaði viðvera hans í skóla verulega og á síðasta ári í grunnskóla mætti 

hann alls ekki.  

Það var svo eftir áramótin það árið sem Einar fékk sig fullsaddan af því 

hvernig líf hans hafði þróast síðustu árin að hann hafði kjark til að leita sér 

aðstoðar á eigin forsendum.  

...ég mætti eiginlega ekkert í skólann ... var bara í tölvunni 

heima og hérna var rosalega bara félagslega einangraður og 

svona ... ég bara sá fram á það að ég myndi ekki klára skólann 

og ekki komast í framhaldsskóla og engin framtíð þannig að ég 
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hringdi í barnavernd ... Get ég ekki komist héðan burt sagði ég 

við hana ... (Einar) 

Vanræksla, að veita honum ekki þann stöðugleika, atlæti og almennt aðhald 

sem hann þarfnaðist, samfara þunglyndi og sinnuleysi móður og 

afskiptaleysi föður eru helstu ástæður þess að Einar kaus að fara í fóstur.  

 

Til fjögurra ára aldurs bjó Silja hjá foreldrum sínum en ástandið var ekki 

skárra en svo að hún dvaldi allt að fjórum sinnum á „biðheimili“ á þeim 

tíma. Þar sem Silja fór svo ung í fóstur, yngst viðmælenda, man hún lítið 

eftir tímanum fyrir fóstrið. Hins vegar liggur ljóst fyrir að vímuefnaneysla 

kynforeldra hennar var ástæðan fyrir því að Silja var sett í fóstur.  

...ljósmóðirin sem tók á móti mér hefur ekki enn getað gleymt 

mér ... ég fór í svo mikla afeitrun þegar ég fæddist og líkaminn 

hjá mömmu var fullur af eiturlyfjum að ég var eiginlega fíkill 

þegar ég fæddist. (Silja) 

Soffía notar ekki vímuefni í dag en Stefán er „...virkur“. Silja á nokkur 

systkini og eftir því sem hún best veit á hún tvær eldri hálfsystur og einn 

yngri albróður. Eldri systur hennar bjuggu annars staðar en yngri bróðir 

hennar hefur þar til nýverið búið hjá Soffíu sem hætti að neyta vímuefna á 

þeim tíma er hann kom í heiminn og „... sparkaði pabba [Stefáni] út úr lífinu 

ekkert löngu eftir það.“ 

 

Þegar Jökull fór í fóstur, 14 ára gamall, var hann að eigin sögn 

...alveg í rústi sko, var varla læs, kunni varla mikið ... var 

rosalega óþroskaður. (Jökull) 

Jökull man ekki eftir foreldrum sínum, Júlíu og Jónasi, í sambúð en hann bjó 

hjá Júlíu stærsta hluta æsku sinnar ásamt eldri systkinum sínum, hálfbróður 

og alsystur. Aðspurður skilur Jökull ekki hví þau systkinin voru svona lengi 

hjá Júlíu sem var og er enn vímuefnaneytandi. Jökull fer ekki fögrum orðum 

um árin sem hann bjó hjá henni. 

...ég var bara búinn að alast illa upp ... alvöru mamma mín er 

bara fíkill í dag. Ég þekki hana ekki neitt og hef aldrei þekkt 

hana. Ég hef bara kynnst áfengishliðinni á henni... Ég bjó bara í 

þessu fyllibýli með mína fötluðu systur og bróðir minn ... og við 
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fengum að kynnast ýmislegu ... það er margt sem við 

upplifðum á þessum tíma. Þetta voru rosalega erfiðir tímar og 

maður hugsar oft útí þetta í dag ... (Jökull) 

Aðbúnaður systkinanna virðist hafa verið slæmur og utanumhald lítið.  

Þegar ég var hjá mömmu þá fór ég ekkert í skóla. Það var 

enginn sem nennti að vakna með mig og fara með mig í 

skólann ... það var enginn sem tannburstaði mig á kvöldin ... 

enginn sem vaknaði með mér á morgnana til að tannbursta 

mig. Maður vaknaði bara á morgnana og var að læðast, 

einhverjir kallar inni í stofu, dauðadrukknir. Þetta var 

ógeðslegt. (Jökull) 

Jónas, kynfaðir Jökuls, er ekki óreglumaður og þau systkinin fóru reglulega 

til hans. Jökull segir hann hafa unnið baki brotnu að því að fá þau til sín en 

aðstæður hans hafi ekki boðið upp á það fyrst um sinn. Hann hafi verið 

umvafinn skuldum og búið í herbergi hjá ættingja. Þær ánægjustundir sem 

Jökull átti með Jónasi voru þó erfiðar og minnist hann þeirra með trega.  

Ef pabbi kom og sótti okkur var það alltaf rosalega erfitt af því 

að maður fór alltaf að gráta þegar maður sá hann af því að 

maður var svo glaður að sjá hann og maður fór alltaf að gráta 

þegar maður fór aftur til mömmu. (Jökull) 

Jökull hefur miklar mætur á Jónasi og eftir málaferli fékk hann forsjá yfir 

Jökli og systur hans. Það gekk þó ekki þrautalaust. 

...ég man eftir því að sú byrjun var bara hræðileg ... sorglegt 

hvernig þetta var þegar við byrjuðum að búa saman ég, pabbi 

og systir mín. Við notuðum morgunblöð fyrir gluggatjöld í 

langan langan tíma, það var ekki til pottur eða panna. (Jökull) 

Raunveruleg ástæða þess að Jökull var settur í fóstur eftir að Jónas fékk 

forsjá er óljós og í raun kennir hann Júlíu um það.  

...ég fór í fóstur útaf öllu þessu rugli sem var búið að vera, 

mamma ... búin að eyðileggja allt fyrir mér og ég þurfti bara að 

komast eitthvað í burtu og kynnast einhverju nýju. (Jökull) 
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Það má hins vegar gefa sér það að Jónas hafi ekki náð að fóta sig nægilega 

vel og því hafi þessi ákvörðun verið tekin. Þegar Jökull fór í fóstrið flutti 

Jónas einsamall erlendis vegna vinnu sem Jökull vill meina að hafi orðið til 

þess að fjölskyldan stendur eins vel og raun ber vitni í dag.  

 

Anna bjó hjá kynmóður sinni, Auði, líkt og hin ungmennin fyrstu ár ævi 

sinnar en sex ára gömul var hún í lögreglufylgd fjarlægð af heimilinu og sett 

í fóstur til ættingja. Hún vill meina að Auður hafi verið dæmd óhæf til að sjá 

um börn. 

...ástandið var svo slæmt á henni og þar sem við bjuggum 

þegar ég var tekin ... ef hún eignast barn þá má það ekki vera 

hjá henni. Hún er held ég á svörkum lista hjá ríkinu og 

barnaverndarnefnd fyrir að ala upp börn heima hjá sér. (Anna) 

Anna á yngri hálfbróður í móðurætt sem hefur alla tíð búið hjá föður sínum 

en Auður var enn á slæmu róli er hún eignaðist hann. Foreldrar Önnu slitu 

samvistum þegar hún var einungis nokkurra vikna gömul. Arnar var lítið inni 

í myndinni fyrstu árin, meðal annars vegna þess að hann hlaut dóm og var í 

fangelsi. Hún segir Auði hafa verið sprautufíkil og að heimili þeirra hafi ekki 

verið til fyrirmyndar.  

Þetta var bara kjallara, rottu, sprautubælishola ... bara gangur 

fyrir alla blokkina út í bakgarðinn ... ekki einu sinni sturta þarna 

eða neitt sko. Það var alltaf fullt af fólki að gista þarna ... á 

þessum aldri var ég búin að stinga mig á sprautunál, búin að 

vera skökk af því að vera inni í herbergi af því að það var reykt 

svo mikið inni í íbúðinni. (Anna) 

Þegar Anna rifjaði upp hvernig heimili þeirra mæðgna hefði verið fór hún að 

velta því fyrir sér hvort þær hefðu hreinlega búið á geymslugangi í blokk, 

svo hrörlegar voru heimilisaðstæðurnar. 

 

Árin áður en Þórunn fór í fóstur bjó hún erlendis með Þórgunni ásamt eldri 

og yngri systrum. Foreldrar hennar skildu fyrir fæðingu hennar og hefur hún 

ekki mikið af Þórði að segja frá árunum úti. Hún á einnig tvö eldri 

hálfsystkini sem búa erlendis. Þórgunnur átti við áfengisvanda að etja og 

minnist Þórunn þess að þau systkinin hafi oft á tíðum þurft að sjá um sig 

sjálf sem og um ungabarnið á heimilinu. 
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...þegar við vorum lítil þá sá hún [eldri systir] um að klæða hana 

[yngri systur] og gefa henni að borða. Hún labbaði með henni í 

leikskólann ... Ég man alveg eftir því að hún var oft að gefa 

henni pela og eitthvað ... hún gaf mér líka að borða á meðan 

mamma lá bara uppi í rúmi eða eitthvað. Mamma líka lét okkur 

sleppa skóla stundum, var stundum alltof þunn til að hjálpa 

okkur að koma okkur í skólann og leikskólann. (Þórunn) 

Vegna ástands Þórgunnar eru minningar tengdar þessum tíma ekki alltaf 

ánægjulegar en Þórunn man ekki til þess að þau hafi fengið aðstoð 

barnaverndar þegar þau bjuggu erlendis. Þó veltir hún því fyrir sér hvort 

hún hafi ekki verið einhver í ljósi þess hvernig flutning þeirra af landi brott 

bar að. 

Hún [Þórgunnur] sagði að hún héldi að það væri betra líf hér [á 

Íslandi] fyrir okkur. Ég held hún hafi verið að flýja ... hún fann 

svolítið að ... kerfið hafi verið farið að fylgjast með henni ... 

þegar við fórum í flug þá fór hún með okkur heim til vinar síns 

að gista og síðan var það bara hlaupiði stelpur, hlaupiði útí bíl. 

Hún var að flýja einhvern ... hvort sem það var bara einhvern 

mann eða landið, hún var bara rosalega skrítin. (Þórunn) 

Þegar fjölskyldan flutti til Íslands hafði náinn fjölskyldumeðlimur haft 

samband við barnavernd hérlendis og í framhaldi voru Þórunn og systur 

hennar fjarlægðar frá Þórgunni sökum mikillar vanrækslu. 

 

Samantekt og umræða 

Umhyggjusamir foreldrar sinna þörfum barna sinna og aðstoða þau eftir 

þörfum miðað við aldur og þroska (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 123; 

bls. 37–40).  Ungmennin sem hér um ræðir eiga það sammerkt að hafa alist 

upp við slakt atlæti. Uppeldishættir foreldra þeirra einkenndust af 

afskiptaleysi og vanrækslu. 

Megin ástæða þess að ungmennin fóru í fóstur var vímuefnamisnotkun 

kynforeldra þeirra nema í tilviki Einars þar sem andleg veikindi og sinnuleysi 

lágu til grundvallar. Í ljós kom að kynforeldrar þeirra flestra höfðu sjálf alist 

upp við misbrest í uppeldi sem er í samræmi við niðurstöður Newman og 

Grauerholz (2002). Einnig voru kynforeldrar þeirra allra ungir að árum þegar 

þeir eignuðust börn. Flest þeirra áttu við áfengis- og/eða vímuefnavanda að 
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stríða fyrir og eftir fæðingu barns síns og sum þeirra glímdu einnig við 

geðræn vandamál.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli skorts á félagslegum stuðningi 

og endurteknum misbresti í uppeldi (Miller-Perrin og Perrin, 1999; Newman 

og Grauerholz, 2002). Raunin virðist vera sú um alla kynforeldra 

ungmennanna fimm. Frásagnir ungmennanna gefa til kynna að ættingjar 

þeirra, afar og ömmur, frænkur og frændur hafa fengið sig fullsödd af líferni 

og hegðun kynforeldra þeirra og samskipti þeirra á milli því lítil. Í þeim 

tilvikum þar sem samband var enn þó nokkuð kom í ljós að aðstæður 

ættingja voru einnig erfiðar og stuðningur því lítill. 

Heimilisaðstæður ungmennanna voru bágbornar og ekki að undra að 

starfsmenn barnaverndar hafi haft afskipti af þeirra málum. Sum þeirra 

furða sig á því hve lengi þau voru í umsjá kynforeldra sinna miðað við 

aðstæður. Silja og Anna voru yngstar ungmennanna þegar þær fóru í fóstur 

og var vímuefnamisnotkun kynforeldra þeirra mikil. Geta þeirra til að veita 

þeim umhyggju, aðhald og atlæti var því lítið og einkenndist af vanrækslu. 

Af frásögnum Jökuls að dæma var ástandið á heimili kynmóður hans ekki 

ásættanlegt. Skólaganga hans einkenndist af hegðunarerfiðleikum og slakri 

mætingu sem eru hvoru tveggja þættir sem benda til misbrests í uppeldi 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Á Íslandi eru í 

gildi lög um skólaskyldu barna og er öllum börnum, að jafnaði á aldrinum 6–

16 ára skylt að sækja grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Kynmóðir Þórunnar hélt dætrum sínum einnig úr leikskóla og skóla þegar 

hún var í líkamlegu eða andlegu ójafnvægi neyslu sinnar vegna. Þó að ekki 

sé gerð krafa um mætingu í leikskóla geta miklar fjarvistir barna verið 

vísbendingar um misbrest í uppeldi. Því er mikilvægt að leikskólar sem og 

aðrir skólar haldi til haga skráningu um viðveru barna. Þær upplýsingar geta 

gefið hugmynd um umfang þess vanda sem barn og fjölskylda eiga við að 

etja. Kynmóðir Einars neytti ekki áfengis né vímuefna en fjarvistir hans úr 

skóla benda greinilega til slaks uppeldis og afskiptaleysis af hennar hálfu. 

Kynmæður ungmennanna brutu gegn 3. og 19 gr. laga um grunnskóla þegar 

þær héldu þeim heima án gildrar ástæðu sem var að minnsta kosti ein af 

ástæðum þess að barnavernd bárust tilkynningar um aðstæður barna þeirra 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Stöðu sinnar vegna aldurs og þroska hafa börn lítil áhrif á aðstæður sínar 

í bernsku. Þau eru upp á aðra komin sem hefur áhrif á líðan þeirra, þroska 

og tengsl við aðra. Rannsóknir hafa sýnt að börn í umsjá barnaverndar koma 

gjarnan úr fjárhagslega illa stæðum fjölskyldum og að flest þeirra búa hjá 

einstæðu foreldri eða foreldri og stjúpforeldri (Sinclair, 2005, bls. 26). 
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 Það er sammerkt með ungmennunum að leiðir kynforeldra þeirra skildu 

þegar þau voru ung að árum. Skilnaður foreldra er börnum mikið áfall þar 

sem hlutverk og staða barna innan fjölskyldu breytist í kjölfarið (James og 

Gilliland, 2013, bls. 8). Viðbrögð barna við slíkum áföllum, líkamleg sem og 

sálræn eru misjöfn en viðbrögð foreldra þeirra við breyttum aðstæðum hafa 

einnig áhrif á líðan þeirra. Önnur áföll í lífi barns gera verið flutningar eða 

þegar þau eignast systkini. Af framangreindum ástæðum í lífi kynforeldra 

ungmennanna má gefa sér að þeir hafi ekki verið í stakk búnir að veita 

börnum sínum þann stuðning sem þau þurftu á að halda þegar erfiðleikar 

steðjuðu að þeim sem höfðu áhrif á líf þeirra og líðan. Gott dæmi um slíka 

vangetu er þegar faðir Einars úthýsti honum af heimili sínu og viðbrögð 

móður hans í framhaldinu einkenndust af afskiptaleysi. Fyrir vikið 

einangraðist hann frá umheiminum og leitaði sér huggunar í heimi 

tækninnar. Í tilfelli Einars brugðust allir sem hann átti að geta treyst. Faðir 

hans yfirgaf hann, móðir hans sinnti honum lítið og skólinn sem stofnun 

hafði að lokum engin úrræði til að bregðast við fjarvistum hans önnur en að 

tilkynna um aðstæður þeirra til barnaverndar (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Afskipti barnaverndar af lífi hans höfðu engin áhrif á skólasókn 

hans né einangrun og það var ekki fyrr en hann bað sjálfur um að flytja 

annað sem líf hans breyttist til batnaðar. 

Lífið í fóstrinu 

Að fara í fóstur er meiriháttar breyting í lífi barna sem upplifa það. Þau 

þurfa að aðlagast nýjum aðstæðum án nokkurs stuðningsnets sem er þeim 

kunnugt. Á Íslandi er algengt að börn flytji í annað sveitarfélag (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004), líkt og flest ungmenni þessarar rannsóknar og þurfi 

oftar en ekki að skipta um skóla. Því liggur fyrir að fósturbörn þurfi að 

aðlagast nýju heimili og nýrri fjölskyldu, nýjum skóla og leggja sig fram um 

að eignast nýja vini. 

Sum ungmennin sem rætt var við í þessari rannsókn voru heppin með 

fjölskyldur, önnur ekki eins heppin ef svo má að orði komast. Samskipti 

þeirra í dag endurspegla þau tengsl sem þau náðu í fóstrinu, þá vellíðan og 

öryggi sem þau fundu fyrir. 

Hér á eftir er farið yfir aðdraganda flutnings á fósturheimilin og hvernig 

ungmennin upplifðu þá lífsreynslu. Einnig hvernig velferð og líðan 

ungmennanna var, hvort þeim fannst þau tilheyra og verða hluti af 

fósturfjölskyldunni, hvort þau fundu fyrir stuðningi og innri og/eða ytri 

stöðugleika og loks viðhorf þeirra til fósturs. 
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Á nýjum stað – fyrsti flutningur og væntingar til nýs lífs 

Ungmennin sem hér um ræðir fóru í fóstur á ólíkum aldri, allt frá 4–15 ára. 

Upplifun þeirra af flutningunum og minningar eru misgóðar en þó mundu 

þau öll eftir stundinni þegar þau fóru fyrst á nýja heimilið. Hugmyndir og 

væntingar barna af lífinu í fóstri fyrir fóstur eru takmarkaðar að því leyti að 

þau virðast lítið hafa leitt hugann að því (Butler og Charles, 1999). Af þeim 

sökum er hér einungis fjallað beinlínis um væntingar þeirra ungmenna sem 

höfðu einhverjar sem þau gátu greint frá er þau voru innt eftir því. 

 

Þrátt fyrir að Einar, þá fimmtán ára, hafi sjálfur óskað eftir því að komast í 

fóstur voru breytingarnar engu minni fyrir hann en aðra. Það leið ekki nema 

mánuður frá því að hann hringdi til barnaverndar þar til hann var kominn á 

fósturheimili í þorpi/smábæ úti á landi. Hann naut þó þeirra forréttinda að 

fá að heimsækja fósturfjölskylduna með Elsu móður sinni og barnaverndar-

fulltrúa áður en hann flutti til þeirra og telur sjálfur að hann  

...vissi nokkurn vegin hvernig aðstæður ég væri að fara í en ég 

vissi ekkert hvernig þetta myndi verða. (Einar) 

Hann var fyrsta fósturbarnið sem fjölskyldan tók að sér en fyrir áttu hjónin 

þrjú börn á skólaaldri. Honum leist vel á fjölskylduna sem honum var ætluð. 

...ég sá að þetta er örugglega góð fjölskylda ... en ég hugsaði 

ekkert út í hvað ég væri að fara, nema jú, þetta verður öðruvísi. 

(Einar) 

Með öðruvísi á Einar við „betra“ en það voru væntingar hans til fóstursins 

frá upphafi. Að hafa það betra, að upplifa eitthvað nýtt, að fá tækifæri til 

betri framtíðar og strax í upphafi átti hann sér markmið „...ég setti mér 

sjálfur sko að ég ætlaði að bæta mig.“ Hér var kominn drengur sem hafði 

takmark en vissi ekki alveg hvernig hann ætti að ná því en sóttist eftir 

leiðsögn og aðstoð. 

Hér koma væntingar Einars glögglega í ljós og líkt og hjá honum mátti sjá 

að flest ungmennin báru vonir til einhvers betra en það sem þau þekktu 

fyrir.  

 

Silja var svo ung að árum þegar hún fór í fóstur að ætla má að hún hafi ekki 

verið með sérstakar væntingar, enda segist hún einungis muna óljóst eftir 

þessum atburðum. Samkvæmt Silju var fóstri hennar ætlað að vera 
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varanlegt fóstur frá upphafi vegna ástands foreldra hennar á þeim tíma og 

vangetu þeirra til að sjá um hana. Þegar Silja flutti á heimilið bjuggu þar auk 

fósturforeldra hennar, dóttir þeirra sem er talsvert eldri en Silja og annað 

fósturbarn sem dvaldi þar til skamms tíma. Í gegnum tíðina komu fleiri 

fósturbörn á heimilið sem stoppuðu einungis stutt við. 

 

Jökull var ekki margorður um fyrstu kynni sín af fyrri fósturfjölskyldu sinni 

en þangað fór hann fjórtán ára að aldri. Hann kallar heimilið alltaf sveitina 

en systir hans hafði áður verið þar og var hann því ekki alls ókunnur 

aðstæðum. Hann bjó á því heimili í um eitt og hálft ár og líkaði illa. Í 

sveitinni bjuggu hjón með þrjú börn sem voru öll eldri en Jökull. Á heimilinu 

virðist hafa verið nokkuð rót þar sem fleiri fósturbörn voru þarna á sama 

tíma og Jökull, sum þegar hann kom og önnur sem komu seinna. 

 Jökull hafði sterkar taugar til Jónasar, föður síns, sem átti eðli málsins 

samkvæmt erfitt um vik að vera syni sínum innan handar þar sem hann var 

staddur erlendis þegar Jökull var í fóstrinu. Hjá Júlíu vildi Jökull ekki vera. 

Jökull virðist hafa verið raunsær á stöðu mála og ekki ókunnur þeirri 

tilhögun sem fóstur er þar sem systir hans hafði slíka reynslu. Jökull virðist 

hafa haft einhverjar væntingar til fóstursins. Hann vildi að honum liði betur 

fremur en að hann hafi búist við því. Ef til vill má því segja að væntingar 

hans til fóstursins hafi verið þó nokkrar. 

 

Anna er sú eina af ungmennunum sem fór í fóstur til ættingja ef frá er talið 

síðusta fósturheimili Einars. Upphaflega átti hún einungis að vera í fóstri til 

skamms tíma en hún var þar að lokum til átján ára aldurs. Anna byggir 

þessar upplýsingar á minningu um að hafa spurt hvort hún mætti taka með 

sér dót en verið svarað neitandi, hún ætti að vera svo stuttan tíma hjá 

[ættingja].  

Anna flutti því inn til frænku sinnar í föðurætt og á heimilinu var fyrir 

sonur frænkunnar sem var þá á unglingsaldri. Hún gerir ráð fyrir því að hún 

hafi verið „talsvert“ ánægðari eftir að hún fór í fóstur, þar hafi að minnsta 

kosti verið  

... stórt rúm, hrein föt og góður matur. (Anna) 

Fóstursaga Þórunnar er sérstök að því leytinu til að hún fór ekki beint í 

fóstur þegar hún var tekin frá Þórgunni heldur dvaldi á vistheimili í 

talsverðan tíma. Þann tíma sem Þórunn var á heimilinu var vonast til að 

Þórgunnur greiddi úr sínum málum. Þórgunni tókst hins vegar ekki að nýta 
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þau tækifæri sem henni voru gefin til að fá börnin sín aftur og að lokum 

voru Þórunn og systur hennar settar í fóstur. Þórunn flutti í dreifbýli úti á 

landi og þegar ákvörðunin hafði verið tekin fór hún þangað með flugi.  

Ég var ekkert að átta mig á því hvað var í gangi. Ég var bara ok, 

hérna á ég að vera. Var ekkert að meðtaka þetta. Það var bara 

droppað mér af, hún [starfsmaðurinn af vistheimili sem fór 

með hana á fósturheimilið] var í klukkutíma í kaffi og fór svo. 

(Þórunn) 

Á heimilinu voru eldri hjón sem áttu uppkomin börn en þegar Þórunn kom 

var þar fyrir annað fósturbarn á unglingsaldri sem fór fljótlega eftir að hún 

kom. Þegar Þórunn flutti á heimilið grunaði hana ekki að þarna ætti hún að 

vera til lengri tíma. Hún neitaði lengi vel að taka upp úr töskum sínum, hún 

stóð alltaf í þeirri trú að hún væri að fara aftur til móður sinnar.  

Ég vildi ekki sætta mig við að vera komin þangað. (Þórunn) 

Samantekt og umræða 

Hugmyndir og væntingar ungmennanna af lífinu í fóstrinu voru takmarkaðar 

og einskorðuðust við þá trú að þar tæki eitthvað betra við en þau höfðu 

vanist hjá kynforeldrum sínum. Þær niðurstöður koma heima og saman við 

niðurstöður rannsóknar Butler og Charles (1999) um ímyndir fósturbarna af 

fjölskyldulífi. 

Líkt og hjá fósturbörnunum í rannsókn Butler og Charles (1999) bar 

fósturráðstöfun ungmennanna fljótt að og aðdragandi hennar lítill. Jafnvel  

þó barnavernd hafi haft afskipti af högum þeirra flestra til lengri tíma. 

Aðstæður og aðdragandi fósturs Þórunnar voru þó frábrugðnar hinna 

ungmennanna þar sem hún bjó á vistheimili undir verndarvæng fagfólks til 

lengri tíma áður en hún fór í fóstur. 

Þórunn var lítt undirbúin fyrir fóstrið þó að aðdragandi þess hafi verið 

langur. Hún var einungis átta ára þegar þetta var en þegar kom að því að 

hún flutti á fósturheimili var hún óviðbúin. Í ljósi þess að hún dvaldi á 

vistheimilinu svo lengi hefði mátt ætla að barnaverndin og/eða starfsfólk 

vistheimilisins hefði notað tækifærið til að vinna með henni að aðlögun. Til 

að mynda hefði mátt segja henni hreinskilnislega hvað væri um að vera, 

hvert framhaldið gæti orðið þegar ljóst var að kynmóðir hennar myndi ekki 

láta af fyrri lífsstíl og væri óhæf til að fá Þórunni og systur hennar aftur, að 

minnsta kosti að sinni.  
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Þórunni er tíðrætt um það hve oft kynmóðir hennar lofaði henni að hún 

væri rétt ókomin heim, næst þegar þær hittust færu þær heim saman. Til að 

mynda hélt hún því enn staðfastlega fram þegar hún gekk inn í dómsal þar 

sem hún missti endanlega forsjá yfir dætrum sínum. Það var ekki fyrr en þá 

sem Þórunn skildi loks að hún væri ekki að fara til móður sinnar.  

Það hlýtur þó að hafa verið öðrum sem að málinu komu ljóst mun fyrr í 

ferlinu hvert stefndi. Það er vert að velta því fyrir sér hvort sannleikurinn 

um þær aðstæður sem Þórunn var í og stöðu móður hennar hefðu hjálpað 

henni að mynda tengsl við einhvern á fósturheimilinu. Þau hefði hún svo 

geta nýtt sér þegar henni varð ljóst að hún væri ekki á leið til Þórgunnar.  

Þetta var í raun kjöraðstaða til að undirbúa aðlögun umfram mörg önnur 

mál en sýnir ef til vill bæði hve takmörkuð langtímamarkmið barna-

verndarinnar geta verið en einnig hve nauðsynlegt er að hafa gott starfsfólk 

innan sviðsins. Í því ljósi ber þó að hafa í huga að þó starfsmaður hafi alla 

burði, getu og vilja til að styðja barn, í þessu tilviki fósturbarn, og vera því 

innan handar þá virðist sem bolmagn hvers og eins megi síns lítils þegar 

fjöldi mála sem starfsmaður hefur í sinni umsjá er langt fram úr hófi.  

Í ársskýrslu Barnaverndarstofu (2014, bls. 136) kemur fram að árið 2013 

störfuðu hjá barnaverndarnefnd Reykjavíkur 36 starfsmenn í 33,3 

stöðugildum. Fjöldi mála sem komu inn á borð barnaverndar Reykjavíkur 

sama ár voru 1579 eða 57,4 fyrir hver 1000 börn. Þessar tölur sýna 

glögglega umfang barnaverndar í Reykjavík og gefur augaleið að fjöldi 

starfsmanna er allt of lítill með tilliti til fjölda mála. Hins vegar eru þessar 

tölur einnig blekkjandi þar sem þær ná einungis yfir fjölda nýrra mála árið 

2013. Þær sýna ekki fjölda þeirra mála sem þegar voru á borði barnaverndar 

frá fyrri árum. Til þeirra teljast til að mynda mál barna í fóstri. 

Velferð og líðan 

Samkvæmt tengslakenningum hafa fyrstu árin í lífi barns og samskipti 

umönnunaraðila afgerandi áhrif á öryggi þeirra og vellíðan (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 121–122).  

Ungmennin sem hér um ræðir bjuggu öll nema eitt hjá foreldrum sem 

voru ánetjuð vímuefnum sem gefur til kynna að foreldrarnir hafi ekki verið 

þeim innan handar og það atlæti og umhyggja sem þau hafi sýnt ekki verið 

fullnægjandi. Það má því gera ráð fyrir því að tengslamyndun ungmennanna 

frá unga aldri hafi ekki verið örugg og tilfinningaþörfum þeirra ekki mætt til 

fullnustu. Börn sem upplifa óörugg tilfinningatengsl í frumbernsku eru 

líklegri til að meta eigin getu lakar og hafa slakara sjálfsálit en þau sem alast 
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upp við örugg tilfinningatengsl (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 121–

122).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar ríma við niðurstöður rannsókna sem 

sýna að dæmigerðir fósturforeldrar eru giftir, á miðjum aldri, með 

framhaldsskólapróf og meðaltekjur (McDermid, Holmes, Kirton og 

Signoretta, 2012, bls. 42). Hins vegar voru fóstur ungmennanna eins ólík og 

þau voru mörg. Sum þeirra mynduðu tengsl sem þau eru þakklát fyrir en 

önnur voru ósátt í fóstri og hafa lítil tengsl við umönnunaraðila sína, bæði 

kynforeldra og fósturforeldra. 

Þar sem leitast er við að skoða hvort stöðugleiki hafi áhrif á farsæld í 

fóstri er líðan ungmennanna og tengsl þeirra við fósturforeldra sett fram í 

samhengi við það hvort þau hafi verið í stöðugu eða óstöðugu fóstri líkt og 

skilgreint hefur verið. Líkan Schofield og Beek (2009) um traustan grunn og 

hina fimm þætti umönnunar er gott tæki til að gera grein fyrir æskilegum 

þáttum innan fjölskyldna sem tekið hafa að sér fósturbarn. Það er líklegt að 

barnið þurfi, sögu sinnar vegna, frekara aðhald og utanumhald, umhyggju 

og aðstoð í samskiptum við samferðamenn sína.  

Samkvæmt skilgreiningu Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) eru fimm þættir 

sem stuðla að jákvæðri útkomu barns í fóstri: umönnun, líðan, tengsl, 

sjálfræði og aðstæður. Rætt er sérstaklega um þá þætti og sambönd og 

tengsl sem ungmennin mynduðu í fóstri sem hefur bein áhrif á líðan þeirra 

og velferð. Hvernig tekist var á við þá þætti sem Schofield og Beek (2009) 

telja einkenna traustan grunn innan hverrar fjölskyldu fyrir sig. Hvað tókst 

vel til og hverju var ábótavant. Hvað það var sem jók vellíðan þeirra og hafði 

jákvæð áhrif á styrkingu sjálfsmyndar þeirra. 

Kaflanum er skipt í fjögur meginþemu sem rannsakandi setur jöfnum 

höndum í fræðilegt samhengi og umræða eru í beinu framhaldi við hvern 

þátt.  

Stöðugt fóstur 

Stúlkurnar sem rætt var við í þessari rannsókn, Anna, Silja og Þórunn voru 

allar í stöðugu fóstri eða í fóstri á sama heimili í fjögur ár eða lengur. Silja 

fór í fóstur aðeins fjögurra ára gömul og er enn í fóstri á sama heimili þó 

hún búi núna á heimavist. Anna fór í fóstur til ættingja og bjó þar í 13 ár. 

Þórunn bjó lengst á sama heimili í 7 ár. Stúlkurnar eiga fleira sameiginlegt 

en að hafa verið lengi í fóstri því þær áttu allar erfitt á uppvaxtarárum sínum 

í fóstrinu og upplifðu mikla vanlíðan, til lengri eða skemmri tíma. 

Í ljósi þess að fóstur Þórunnar er bæði stöðugt, fjögur ár eða lengur á 

sama fósturheimili og óstöðugt, reki á milli heimila, er gerð grein fyrir 
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upplifun hennar af fóstri sérstaklega undir lok umfjöllunar um stöðugt og 

óstöðugt fóstur. 

 

Silja – svarti sauðurinn 

Frá fjögurra ára aldri hefur Silja sem nú er á nítjánda ári búið í dreifbýli í litlu 

bæjarsamfélagi með fósturforeldrum sínum og dóttur þeirra. 

Fósturforeldrar hennar gátu ekki eignast fleiri börn sem virðist, samkvæmt 

Silju, hafa verið hvatinn að því að taka að sér barn í varanlegt fóstur.  

Þegar Silja talar um sveitina segir hún „heima“. Hún á systur en ekki 

fóstursystur og fósturforeldra sína kallar hún mömmu og pabba en þó finnst 

henni hún aldrei hafa verið hluti af fjölskyldunni. Hún upplifir að hún hafi 

verið vandræðabarn og ekki uppfyllt vonir þeirra og væntingar og þegar hún 

var í kringum 12 ára aldurinn fóru hlutirnir á verri veg og hún hóf að kljúfa 

sig frá fósturfjölskyldunni,  

... ég var ekki lengur þetta fullkomna barn sem þau vildu eiga. 

Ég var miklu meira en þau höfðu ætlað sér að það yrði. (Silja) 

Sú tilfinning Silju að finnast hún ekki tilheyra fósturfjölskyldunni einskorðast 

ekki einungis við hana heldur telur hún sig vera svarta sauðinn í ættinni sem 

klæddi sig og farðaði öðruvísi en aðrir. 

Hún féll því ekki að hugmyndum stórfjölskyldunnar um hegðun og útlit 

ungrar stúlku og fann greinilega að hún var ekki ein af þeim. Sú tilfinning var 

gjarnan studd með orðum og gjörðum fósturættingja hennar. Silju er það 

hugleikið að fósturamma hennar hafi ekki sett af henni mynd á fjölskyldu-

ljósmyndavegg á heimili sínu fyrr en henni var send sérstaklega innrömmuð 

mynd af Silju. Þá höfðu þegar verið hengdar upp myndir af börnum sem 

voru yngri en Silja að árum. Einnig hafði fósturamma hennar það fyrir venju 

að mæta prúðbúin í þjóðbúning í fermingar barnabarna sinna, nema Silju. 

Þó saklaust megi virðast þá leið Silju illa yfir þessum „litlu“ hlutum sem voru 

öðruvísi þegar kom að henni miðað við hin börnin, hún var ekki metin til 

jafns við þau.  

Maður minntist ekkert á þá en maður tók eftir því. (Silja) 

Samband Silju og fósturmóður hennar er stundum erfitt og rífast þær 

gjarnan í stað þess að ræða saman. Silja virðist ekki hafa getað treyst á 

fósturmóður sína til að aðstoða sig og hún og fóstursystir hennar virðast 

ekki deila með henni stórum vandamálum sem upp koma í lífi þeirra vegna 
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hörkulegra viðbragða hennar. Til að mynda varð Silja fyrir miklu einelti nær 

alla sína skólagöngu en segist ekki hafa getað rætt það við fósturmóður 

sína.  

... ég gat aldrei talað við hana um þetta. Ég eiginlega deili ekki 

miklu með henni ... við höfum aldrei getað talað saman án þess 

að hún snéri því upp á mig og fari að öskra á mig. (Silja)  

Þegar Silja komst á unglingsaldur var líðan hennar orðin verulega slæm og 

geta hennar til að takast á við þær tilfinningar sem hún átti í vandræðum 

með henni um megn. Hún íhugaði um tíma að taka sitt eigið líf og gerði í 

tvígang tilraunir til þess.  

Samband Silju við fóstursystur sína er mjög gott og um tíma fannst henni 

hún í raun tilheyra hennar fjölskyldu hvað mest. Þær eru trúnaðarvinkonur 

og kallar hún börnin hennar tvö gælunöfnum sem lýsa dálæti hennar á 

þeim. Fóstursystir Silju eignaðist fyrsta barn sitt þegar Silja var níu ára og 

bjó hún með það á heimilinu þar til nýverið. Það hafði mikil áhrif á líf Silju, 

annars vegar vegna þess að henni fannst sem tilvera hennar sjálfrar á 

heimilinu félli í gleymsku en hins vegar því að með tilkomu barnsins öðlaðist 

hún stöðu innan fjölskyldunnar sem barnapía. 

... ég [fékk] svona ábyrgðarhlutverk í fjölskyldunni. (Silja) 

Hún fékk þar af leiðandi minni athygli frá hinum í fjölskyldunni eins og oft 

vill verða þegar barn fæðist en einnig fann hún tilgang og félagsskap í 

sveitinni.  

Aukinn félagsskapur var Silju nauðsynlegur þar sem hún var einmana á 

sveitabænum í félagsskap fullorðinna. Hún segir fósturföður sinn hafi verið 

mann fárra orða en fósturmóður sína dómharða og oft á tíðum ósanngjarna 

í sinn garð. Til að mynda stundaði Silja ekki tómstundir fyrr en 13 ára að 

aldri sem hún segir ekki eingöngu hægt að útskýra vegna fjarlægðar á milli 

sveitar og bæjar sem var ekki meira en fimmtán mínútna akstur. Hún virðist 

ekki hafa fengið mikinn stuðning en kveðst hafa reynt að gera þau stolta af 

sér og standa sig í því sem hún tók sér fyrir hendur. 

Þegar ég fékk að byrja að æfa íþróttir þá þú veist annað hvort 

reyndi ég að fá þau til að koma og horfa á leiki eða eitthvað 

þannig, en það var enginn áhugi fyrir því. Ég hef einu sinni 

heyrt mömmu [fósturmóður] segjast vera stolt af mér og það 

var þegar ég fermdist. (Silja) 
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Samskipti fósturmóður hennar og kynmóður, Soffíu, hafa gengið brösuglega 

í gegnum tíðina og á síðari árum fóru öll samskipti þeirra á milli í gegnum 

Silju. Hún upplifir sem hún hafi lent á milli þeirra og passaði að ekki hallaði á 

tilfinningar neins en fósturmóðir hennar átti það til að saka hana um að 

vera ánægðari með gjafir frá Soffíu en henni sjálfri.  

Soffía kom reglulega í heimsókn til Silju til að byrja með, þó hún hafi ekki 

alltaf mætt á tilsettum tíma, og eftir því sem hún varð eldri fékk Silja að 

dvelja hjá henni í nokkra daga í senn. Þegar hún varð 18 ára jókst 

sambandið nokkuð og dvelur hún oftar hjá henni nú en áður var. Henni 

þykir vænt um samband sitt við Soffíu og yngri bróður sinn en henni finnst 

hún utanveltu í samskiptum þeirra. Samskiptin er oftast að frumkvæði Silju 

sjálfrar og þegar breytingar eða áföll verða í lífi þeirra er hún ekki látin vita, 

 „...mér finnst ég allavega þess virði að hringja í mig og segja 

mér að [yngri bróðir] hafi lent á sjúkrahúsi.“ (Silja) 

Þegar hún var yngri fannst henni oft leitt að vera ekki með kynfjölskyldu 

sinnu á hátíðum. Nýverið fékk hún að vera með þeim um áramót en það 

stóðst ekki væntingar og hún saknaði fósturfjölskyldunnar í sveitinni. 

Samband Silju við fósturmóður sína hefur batnað talsvert síðustu árin 

eða frá því að hún hóf framhaldsskólanám og fluttist á heimavist. Henni 

finnst hún vera meiri hluti af fósturfjölskyldu sinni en kynfjölskyldu og 

virðist vilja bæta samband sitt við fósturforeldra sína. Líklegt er að 

sambandið milli hennar og fósturforeldra hafi batnað vegna þess að hún er 

búin að skipta um umhverfi, upplifir aukið frelsi, er glaðari í nýja skólanum 

og eineltið er hætt. Hún á núna fleiri vini og þéttari vinahópa en áður. 

 

Samantekt og umræða 

Silja virðist eiga erfitt með að skilgreina hver hún er og finna sinn stað í 

tilverunni. Hún bjó hjá sömu fósturfjölskyldu frá fjögurra ára aldri. Hún er 

hluti af þeirra lífi og þau hluti af hennar en þó telur hún sig ekki tilheyra 

þeim. Fremur telur hún sig vera svarta sauðinn í fósturfjölskyldunni. Hún 

finnur litla samleið með fósturforeldrum sínum en tengsl hennar við þau 

hafa styrkst eftir að hún flutti á heimavist í nokkurri fjarlægð frá 

fósturheimili sínu.  Hún var mikið ein í æsku en eftir að fóstursystir hennar 

eignaðist barn fékk Silja hlutverk innan fjölskyldunnar við að gæta hennar.  

Í fóstri Silju má greina nokkra þá þætti sem Guðrún Kristinsdóttir (2004, 

bls. 20–21) dró saman sem taldir eru stuðla að jákvæðri útkomu barns í 

fóstri. Til að mynda naut hún umhyggju upp að því marki sem aðrir voru 
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færir um að veita henni og hún myndaði náin tengsl við aðra, aðallega 

fóstursystur og dóttur hennar. Hins vegar upplifði hún mikla vanlíðan eins 

og greina má af tilraunum hennar til að taka eigið líf. Henni farnaðist ekki 

vel félagslega og var vinafá. Hún virðist hafa haft lítil áhrif á daglegt líf sitt og 

var mikið ein þar sem fósturforeldrar hennar leyfðu henni ekki að stunda 

tómstundir fyrr en á unglingsaldri þó hún bæði ítrekað um það alla tíð. 

Aðstæður hennar þegar við hana er rætt eru ágætar. Frásagnir hennar bera 

þó fóstri hennar ekki gott vitni. Hún upplifði mikla vanlíðan í æsku en þrátt 

fyrir það hefur hún bjargráð í fóstursystur sinni og athvarf á heimili 

fósturforeldra. 

Með tilliti til líkans Schofield og Beek (2009) voru fósturforeldrar hennar 

ekki til staðar fyrir hana þegar á reyndi. Þau aðstoðuðu hana til að mynda 

ekki þegar hún var lögð í verulegt einelti. Þau sýndu henni því lítið 

tilfinninganæmi bæði í bernsku og á unglingsárum. Viðurkenning virðist 

heldur ekki hafa verið til staðar. Silja upplifði sífelldan samanburð 

fósturmóður á tengslum hennar sjálfrar til þeirra annars vegar og kynmóður 

hennar hins vegar. Einnig skildist Silju að ef og þegar hún hagaði sér á annan 

hátt en fósturmóðir hennar kaus væri það vegna áhrifa og erfða sem hún 

fékk frá kynforeldrum sínum. Fósturforeldrar tengist öðru fólki, vinum og 

vandamönnum sem þurfa að sýna hinum nýja fjölskyldumeðlimi nærgætni 

og vinsemd. Stórfjölskylda fósturforeldra Silju virðist ekki hafa gert sér grein 

fyrir mikilvægi sínu í vellíðan hennar. Á það sér í lagi við um fósturömmu 

hennar sem gaf skýrt í skyn með hegðun sinni að hún væri ekki hluti af 

fjölskyldunni. 

Að sama skapi var samvinna af skornum skammti eins og dæmið um 

beiðnir hennar um tómstundaiðkun sýnir og upplifði hún almennt mikið 

ákvörðunarleysi á heimilinu og fannst hún ekki tilheyra eins og áður hefur 

verið greint frá. Hún hefur engin samskipti við kynföður sinn en nokkur við 

kynmóður sína og bróður. Hins vegar finnst henni hún ekki heldur tilheyra 

þeirra fjölskyldu vegna langs aðskilnaðar við þau og takmörkuð kynni.  

Seigla Silju birtist meðal annars í því viðhorfi hennar að hún sé bara hún 

sjálf og geti ekki verið að þóknast öðrum hvað það varðar. Hún fann fyrir 

mótlæti í bernsku og neikvæðum viðhorfum annarra gagnvart sér, til að 

mynda frá fósturömmu sinni en hún stendur upprétt og berst fyrir bættum 

samskiptum við fósturfjölskyldu  sem og kynfjölskyldu sína. 

Þar sem Silja hefur búið hjá sömu fósturfjölskyldunni í meira en fjögur ár, 

samtals fimmtán ár, flokkast fóstur hennar sem stöðugt fóstur. Hins vegar 

upplifði hún mikinn innri óstöðugleika þar sem henni fannst hún ekki 

tilheyra. Gjörðir annarra studdu gjarnan þá hugmynd hennar, til að mynda 
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þegar fósturamma hennar mætti ekki í þjóðbúningi í fermingu hennar. Hún 

átti fáa vini í æsku og varð fyrir einelti sem jók enn frekar á vanlíðan hennar 

og lágt sjálfsmat.  

 

Anna – átök og neysla 

Áður en að Anna fór í fóstur til frænku sinnar hafði hún alloft dvalið hjá 

henni til skemmri eða lengri tíma, vegna ástandsins á kynforeldrum hennar, 

Auði og Arnari. Hún var ekki mótfallin því að búa hjá frænku sinni þó hún 

hefði sem barn fremur kosið að búa hjá Auði móður sinni. 

 ...lítið barn langar bara að vera hjá mömmu sinni, en svo varð 

ég eldri... (Anna) 

Auður gerði nokkrar tilraunir til þess að fá hana aftur til sín en þegar Anna 

var átta ára var ákveðið að hún yrði í varanlegu fóstri hjá frænku sinni. 

Framan af virðast hlutirnir hafa gengið mjög vel en þegar Anna var um 

ellefu ára versnaði fjárhagur fjölskyldunnar og þau neyddust til að flytja í 

verra húsnæði. Í kjölfarið hóf frænka hennar að neyta áfengis daglega í 

miklu óhófi. Á þeim tíma var sonur frænkunnar að komast á fullorðinsár og 

flutti út ekki löngu seinna svo að þær bjuggu þá saman tvær, Anna og 

frænka hennar. Sambúð þeirra einkenndist af sundrung og ósætti, meðal 

annars vegna áfengisneyslu þeirra beggja. 

Það var sama hvað ég sagði við barnaverndarnefnd þá trúði 

mér enginn að hún væri að drekka svona mikið og það bitnaði 

allt á mér. Hún kannski drakk sig fulla og fór inn í herbergið 

mitt og öskraði að lífið hennar væri ónýtt útaf mér og það var 

allt mér að kenna. (Anna) 

Þegar frænka hennar hóf að drekka úr hófi fram var Anna á miðstigi í 

grunnskóla og atlæti og eftirlit með henni virðist hafa farið verulega úr 

skorðum.  

Um tólf ára aldur fór Anna að neyta vímuefna. Viðvera hennar í skóla 

minnkaði samhliða því sem drykkjan jókst og um 13 ára aldur var hún að 

mestu hætt að mæta í skóla en farin að neyta áfengis nær daglega. Ástandið 

á heimilinu varð því fljótt verulega slæmt og samband Önnu og frænku 

hennar sömuleiðis. Afskipti frænkunnar og barnaverndar af áfengisneyslu 

hennar voru máttlítil og aðeins fimmtán ára stóð Anna í þeim sporum að 

vera með blæðandi magasár sökum mikillar drykkju. 
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Anna dregur ekki úr sínum þætti í slæmum samskiptum hennar og 

frænkunnar og um tíma var lögreglan tíður gestur á heimili þeirra vegna 

óláta í Önnu. 

Heimilishaldið og samband Önnu og frænkunnar virðist hafa einkennst af 

litlu tilfinninganæmi og skorti á samveru þar sem frænka hennar var ekki til 

staðar. Samvinna þeirra á milli lítil og viðurkenning sömuleiðis. Anna 

upplifði sig sem aðskotahlut sem breytti öllu á verri veg í lífi frænku sinnar 

sem og í lífi kynforeldra sinna. Þegar samband þeirra var orðið eins slæmt 

og raun ber vitni voru greiðslurnar sem frænka hennar fékk fyrir að hafa 

hana í fóstri farnar að hafa truflandi áhrif á Önnu. Hún upplifði að frænka 

hennar eyddi peningnum í áfengi fyrir sjálfa sig og að hún hafi ekki getað 

treyst því að á heimilinu væri til matur. 

Á unglingsárum var samband Önnu og Auðar lítið og í nokkur ár töluðust 

þær ekki við. Hins vegar höfðu þær regluleg samskipti þegar Anna var barn 

og fékk hún jafnvel að dvelja hjá henni yfir helgar. Einnig hitti hún hana hjá 

ömmu sinni og afa í móðurætt sem hún dvaldi oft hjá þegar hún var að 

byrja í neyslu. Heimsóknir hennar til ömmu og afa voru stór þáttur í því hve 

hratt neysla hennar ágerðist. Hjá þeim bjó eldri frænka hennar sem hún leit 

upp til og þegar Anna var aðeins í 6. bekk í grunnskóla fór hún með frænku 

sinni í partý með strákum sem voru mun eldri en hún sjálf. Einnig hafði hún í 

gegnum þau meira samband við kynmóður sína sem ætla má að hefði verið 

óæskilegt miðað við ástandið á Auði þessi ár. Minnist Anna þess að í einni 

heimsókninni hafi Auður komið þangað langt gengin með yngri bróður 

hennar, alblóðug og illa farin eftir barsmíðar.  

Svo virðist sem bróðurparturinn af ættingjum Önnu séu fíklar. 

Þetta eru allt útbrenndir alkóhólistar og pillufíklar og 

sprautufíklar og anorexíusjúklingar. Það eru rosalega miklir 

fíklar í ættinni minni, báðir afar mínir, pabbi, mamma, öll 

systkini mömmu, systir pabba, amma og amma. Öll börn 

systkina mömmu, þau eru öll á mínum aldri og þau eru öll í 

bullandi neyslu. Foreldrarnir líka og allt. (Anna) 

Í ljósi þessa má ef til vill velta því fyrir sér hvort besta lausnin í máli Önnu 

hafi verið að setja hana í fóstur til ættingja. Ekki bætti úr skák að Anna var í 

ofbeldisfullu sambandi um þriggja ára skeið sem hafði mikil áhrif á líðan 

hennar. Þar sem mikið hefur gengið á í lífi Önnu síðustu ár, mikið 

tilfinningarót hjá henni sjálfri en einnig hjá hennar nánasta fólki, er Anna 

hálf umkomulaus nú þegar hún er orðin 18 ára. Samband hennar við 
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frænkuna er sem stendur mjög slæmt og svo virðist sem samband hennar 

við Auði sé mjög brothætt. Þó hún sé í góðu sambandi við Arnar virðast þau 

ekki vera svo náin að Anna geti treyst mikið á það. 

 

Samantekt og umræða 

Anna fór sex ára gömul í fóstur til ættingja og bjó hjá frænku sinni til átján 

ára aldurs. Framan af leið henni vel í fóstri. Þegar Anna var að nálgast 

unglingsárin varð frænka hennar fyrir áfalli sem varð til þess að hún fór að 

neyta áfengis í óhófi. Anna upplifði minnkandi væntumþykja frænkunnar til 

sín og almennt utanumhald minnkaði verulega í framhaldinu og Anna 

leiddist sjálf út í neyslu vímuefna sem hafði mikil áhrif á velferð hennar, 

líðan og þroska.  

Anna upplifði farsæld í fóstri framan af samkvæmt þáttunum: umönnun, 

líðan, tengsl (Guðrún Kristinsdóttir, 2004, bls. 20–21). Frænka hennar sýndi 

henni í fyrstu umhyggju og líðan hennar var góð eftir því. Þær voru í góðum 

tengslum en hún var þó ekki fær í að tengjast öðrum börnum nánum 

vináttuböndum. 

Þessir jákvæðu þættir sem voru í fóstri Önnu í upphafi dugðu skammt 

þegar við tóku árin er hún fann fyrir mikilli vanlíðan, naut lítillar 

umönnunnar sinna nánustu og hafði lítil sem engin náin tengsl við fjölskyldu 

sína. Skólinn var henni litið athvarf en hún eignaðist ekki vini meðal 

jafnaldra og kennarar virðast ekki hafa náð til hennar. Hún hafði ef til vill of 

mikil áhrif á daglegt líf sitt og of mikið frelsi miðað við aldur og þroska. 

Aðstæður hennar í dag eru ekki góðar. Henni finnst hún hvorki tilheyra 

fósturfjölskyldu sinni né eiga hlutdeild í lífi kynmóður nema upp að vissu 

marki. Hún er upp á aðra komin með húsnæði og er áhyggjufull yfir því að 

vera úthýst og verða þar með heimilislaus. Hún hefur lítil náin vinatengsl, 

neytir reglulega vímuefna, er háð aðstoð hjálparkerfa og hefur fengið 

skilorðsbundinn dóm vegna afbrota. 

Með tilliti til líkans Schofield og Beek (2009) var frænka Önnu ekki til 

staðar fyrir hana þegar á þurfti að halda, hún sýndi henni lítið 

tilfinninganæmi og litla viðurkenningu. Samvinna þeirra á milli var lítil sem 

engin, að hluta til vegna þess að Anna hafði of mikið sjálfræði miðað við 

aldur og þroska. Þegar fjóra þætti líkansins um þætti sem stuðla að 

framförum í samskiptum og líðan fósturbarna skortir eru ekki forsendur 

fyrir því að fósturbarn upplifi fimmta þáttinn; að tilheyra. Það á við í tilfelli 

Önnu en hún upplifir ekki að hún tilheyri, hvorki hjá frænku sinni né 

kynforeldrum.  
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Vegna þess að Anna var í ættingjafóstri var hún reglulega í sambandi við 

kynmóður sína og aðra nána ættingja. Slíkt samband ætti ef til vill að stuðla 

að nánari tengslum þeirra á milli. Sú er hins vegar ekki raunin og vegna 

ættarsögu hennar má efast um gæði og skynsemi þeirrar nálægðar sem var 

í ljósi þeirra ákvarðana sem Anna tók á unglingsárum og áhrif ættingja 

hennar, sem og afskiptaleysi, á þær ákvarðanir.  

Ef litið er til þeirra þátta sem áður hafa verið nefndir sem þættir sem 

heyra undir seiglu einstaklinga þar sem seigla er jákvæð aðlögun yfir lengri 

tíma er Anna á upphafsreit hvað það varðar. Hún býr hvorki yfir miklu 

sjálfsöryggi né sjálfsbjargarviðleitni og geta hennar til að forðast áhættu og 

vinna á eða gegn mótlæti er ekki eins og best er á kosið, að hluta til vegna 

eðlis tilfinningatengsla hennar við nánstu ættingja. 

Þar sem Anna bjó hjá sömu fósturfjölskyldu í tólf ár flokkast fóstur 

hennar sem stöðugt fóstur. Hins vegar býr hún við mikinn innri 

óstöðugleika vegna innri og ytri þátta í umhverfi hennar. Hún leitaði 

snemma athvarfs í vímuefni og þess félagsskapar sem sá lífsstíll bauð upp á. 

Hún virðist hafa alist upp við skort á tilfinninganæmi, viðurkenningu og 

samvinnu og lítið getað treyst á að hennar nánustu aðstandendur væru til 

staðar fyrir hana. Fyrir vikið er hún leitandi og einsömul í baráttu sinni fyrir 

bættri framtíð þó hún njóti einhvers stuðnings kynmóður sem stendur. 

Óstöðugt fóstur  

Einar, Jökull og Þórunn eiga það öll sameiginlegt að upplifa fósturrof eða 

„reka“. Jökull bjó á tveimur fósturheimilum en Einar og Þórunn á þremur. 

Jafnframt er það sammerkt með þeim að þau aðhöfðust öll eitthvað í sínum 

málum sem bætti aðstæður þeirra. Þau höfðu frumkvæði, áræði og seiglu til 

að taka af skarið og hefur það með þeirra innri mann að segja, persónuleika 

og þrautseigju. 

 

Einar – sjálfsskoðun 

Einar hafði alla tíð fengið litla aðstoð við lærdóm í heimahúsum og 

frammistaða hans í skóla var eftir því. Þar sem hann hafði lítið mætt í 

skólann í um þrjú ár áður en hann fór í fóstur var mikið verk fyrir höndum ef 

hann ætlaði að ná að útskrifast úr grunnskóla án falleinkunnar. Fósturfaðir 

Einars á fyrsta heimilinu sem hann var á aðstoðaði hann mikið hvað þetta 

varðaði og undirbjó sig fyrir komu hans. 
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... hann [fósturfaðir] sat tvo heila daga í skólanum ... til að 

fylgjast með náminu. (Einar) 

 Einar gat því gengið að aðstoð vísri en segist því miður lítið hafa sóst eftir 

henni. Hann hafi frekar viljað gera þetta sjálfur en hann kunni að meta það 

að fósturfaðir hann undirbjó sig fyrir komu hans. Í hans augum var það 

merki um að þau hafi haft allan vilja til að hjálpa honum og vinna með 

honum að bjartari framtíð. 

Rannsóknir Christiansen o.fl. (2010) sýna að fósturrof verður vegna 

samverkandi þátta sem eiga sér langan aðdraganda. Svo virðist líka vera í 

tilviki Einars og fósturfjölskyldu hans því þrátt fyrir góðan ásetning af hálfu 

beggja aðila gekk fóstrið ekki upp. Þegar Einar hafi dvalið í um hálft ár hjá 

fjölskyldunni rofnaði fóstrið skyndilega. Einar telur eina af ástæðunum vera 

að hann hafi ekki kunnað venjuleg samskipti þegar hann fór í fóstur. Hann 

hafi verið „skrítinn“, hugsun hans ómarkviss og að hann hafi átt erfitt með 

að meðtaka það sem fólk sagði við hann og vinna úr því. Hann kvaðst ekki 

alltaf hafa gert mun á réttu og röngu. Hann talaði mjög óskýrt á þessum 

tíma og vegna þess og kæruleysislegrar hegðunar og framkomu hafi fólk 

talið hann heimskan. 

Einar segir fjölskylduna hafa reynt mikið að fá hann til að eiga með þeim 

fleiri samverustundir en hann hafi oftast neitað. Hann man eftir stundum 

þar sem hann heyrði fjölskylduna skemmta sér saman á meðan hann sat 

einn inni í herbergi. Hann segir þær minningar sitja í sér, hann hafi í raun 

viljað vera með þeim en ekki þótt hann eiga það skilið.  

Þegar Einar fór í fóstur hafði hann enga tölvu með sér fyrstu mánuðina. 

Hann gat þá einbeitt sér að sjálfum sér og skólanum en hann telur að tölvan 

hafi haft þau áhrif í fóstrinu að hann einangraði sig. 

...um sumarið fékk ég tölvuna sko og hún eiginlega bara 

skemmdi bara fyrir. Ég var alltaf í tölvunni, ég var ekkert með 

þeim. Ef þau voru að gera eitthvað þá var ég bara frekar heima 

í tölvunni... (Einar) 

Einar dvaldi hjá fósturfjölskyldunni í um hálft ár en þá rofnaði fóstrið og 

honum var útvegað annað heimili. Það var í sama þorpi hjá eldri hjónum 

sem höfðu áður tekið fjöldann allan af fósturbörnum á heimili sitt. Þau vildu 

aðstoða Einar svo að hann gæti lokið skólaárinu. 
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Samantekt og umræða 

Einar upplifði höfnun foreldris ungur að árum er faðir hans skipti um lás að 

húsi sínu og úthýsti honum. Afskipti móður hans af líðan hans og velferð 

voru lítil, sér í lagi eftir því sem hann varð eldri. Hann kaus sjálfur að fara í 

fóstur þegar hann var fimmtán ára. Hann hafði væntingar um betra lífs, að 

geta skapað sér sína eigin framtíð.  

Einar fékk stuðning á báðum fósturheimilunum sem hann bjó á en átti 

erfitt með að aðlagast fósturfjölskyldunum sínum tveimur, að hluta til því 

honum fannst hann ekki eiga það skilið, vera þess verður. Hann tekur á sig 

mikla ábyrgð á fósturrofinu sem varð í hans fyrsta fóstri og telur sig ekki 

hafa verið tilbúinn að taka við leiðsögn þeirra og umhyggju. Hann hafi 

fremur viljað leika sér í tölvunni sinni en að verja tímanum með þeim. 

Viðhorf Einars til sambands síns og fósturforeldra sinna endurspeglar 

skilgreiningar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 123) á umhyggju. 

Samkvæmt henni byggist umhyggja á tengslum í samskiptum á milli tveggja 

aðila. Þess sem sýnir umhyggjuna og þess sem tekur við henni. Einar kveðst 

sjálfur ekki hafa verið tilbúinn að taka við þeirri umhyggju sem 

fósturforeldrar hans sýndu honum og því myndaðist ekki umhyggju-

samband þeirra í milli. 

Stuðningi barnaverndar við fóstrið virðist hafa verið ábótavant. Einar var 

fyrsta fósturbarn fjölskyldunnar og nokkuð eldri en þeirra eigin börn. Í 

slíkum tilvikum þarf að hlúa vel að aðlögun fósturbarns og fósturfjölskyldu 

(Christiansen o.fl., 2010). Þannig hefði ef til vill mátt koma í veg fyrir 

fósturrofið sem Einar upplifir sem skyndiákvörðun. Hann hefði sjálfur kosið 

að vera lengur hjá fósturforeldrunum en þeir virtust vera búnir að ákveða 

sig og þá er svigrúm starfsmanns barnaverndar lítið sem ekkert og hið eina í 

stöðunni að ljúka fóstrinu. 

Síðar meir hafði Einar sjálfur frumkvæði að samskiptum við fyrri 

fósturforeldra sína og í framhaldi af því getur hann leitað til fósturföður síns 

þegar hann vantar aðstoð og ráðleggingar. Einar ber sérstakan hlýhug til 

hans sem byggir á þeirri trú að hann hafi viljað Einari vel og lagt sig fram um 

að undirbúa komu hans og veita honum umhyggju þann tíma er hann bjó 

hjá fjölskyldunni.  

Seigla Einars kemur meðal annars fram í viðleitni hans til að endurnýja 

tengslin við fyrstu fósturfjölskyldu sína. Hann varð fyrir erfiðri reynslu þegar 

fósturrofið varð en þrátt fyrir það hafði hann kjark og dug til að hafa 

samband við þau aftur og samskiptin þeirra í milli virðast hafa  jákvæð áhrif 

á líf hans og líðan.  
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Fóstur Einars uppfyllir ekki þættina fimm sem stuðla að jákvæðri útkomu 

fyrir börn í fóstri:  umönnun, líðan, tengsl, sjálfræði og aðstæður (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004, bls. 20–21). Á meðan á fóstri Einars stóð var líðan hans 

ekki góð, hann tengdist ekki öðrum nánum og traustum böndum né hélt 

hann tengslum við kynfjölskyldu fyrir utan helgarheimsóknir til kynmóður 

sem juku á vanlíðan hans fremur en annað. Hins vegar hafði Einar mikil áhrif 

á eigið líf. Hann kaus að fara í fóstur og á hann var hlustað. Þó fóstrið hafi 

ekki gengið sem skyldi og líðan hans ekki góð ber hann því gott vitni. Þegar 

við hann er rætt er hann við góða heilsu, stefnir á frekari menntun, hefur 

tengsl við vinnumarkaðinn og er fær um að mynda vinatengsl við aðra sem 

hafa jákvæð áhrif á sjálfsmat hans og líðan. 

Fósturforeldrar Einars í fyrra fóstrinu virðast hafa gert sitt besta. Með 

tilliti til líkans Schofield og Beek (2009) sýndu þau honum tilfinninganæmi 

og voru til staðar. Svo virðist sem viðurkenning af þeirra hálfu hafi einnig 

verið til staðar en þar sem Einar kom lítið til móts við viðleitni þeirra til 

auknar samveru og tengsla hafi þau fyllst gremju í hans garð. Segja má að sú 

gremja sem skapaðist hafi átt stóran þátt í að fósturrofið varð vegna 

smæðar kornsins sem fyllti mælinn í umburðarlyndi fósturforeldranna 

gagnvart honum. Viðbrögð þeirra koma heim og saman við rannsóknir sem 

hafa sýnt að óvænt upplifun fósturforeldra af komu fósturbarns og áhrifum 

þess á líf þeirra sé ein af ástæðum þess að fósturrof verði (Rhodes, o.fl., 

2001). Þar sem Einar var ófús til samstarfs við þau og að taka við umhyggju 

þeirra var lítið um samvinnu þeirra í milli og því upplifði Einar ekki að hann 

tilheyrði fósturfjölskyldu sinni. Hann virðist ekki hafa verið tilbúinn til þess. 

Vegna þess að Einar flutti oftar en einu sinni í fóstri flokkast fóstur hans 

undir óstöðugt fóstur. Hann upplifði rót í lífi sínu sem gerði það að verkum 

að hann tilheyrði hvergi, var ekki velkominn hjá kynföður og vildi ekki vera 

hjá kynmóður. Hann rak á milli fósturfjölskyldna og átti erfitt með að 

skilgreina stöðu sína. Hann upplifði bæði ytri og innri óstöðugleika þar sem 

hann flutti oft og var fyrst um sinn ófær um að þiggja umhyggju sem er 

önnur undirstaða umhyggju. Hins vegar höfðu áhrif hans á eigin aðstæður, 

þegar hann ákvað að flytja frá móður sinni, uppbyggjandi áhrif á líf hans, 

sjálfsvirðingu og trú á sjálfan sig.  

 

Jökull – skin og skúrir 

Eins og áður hefur komið fram undi Jökull sér ekki vel hjá fyrri 

fósturfjölskyldu sinni, hjónum og þremur börnum á unglingsaldri. Í raun er 

ef til vill rangt að kalla það fósturfjölskyldu frekar en fósturheimili vegna 
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þeirra fjölda fósturbarna sem þar bjó, áður en Jökull kom, á meðan á vist 

hans stóð og eftir að hann flutti þaðan. 

Það var rosalega strembið að vera þarna ... krakkarnir voru 

svona að leggja mann í einelti og stríða manni og foreldrar 

þeirra .... fínasta fólk sko en það er svona eins og þau haldi að 

taka börn í fóstur að það þurfi að refsa þeim eitthvað. (Jökull) 

Hegðun og viðhorf eigin barna fósturforeldranna var ein höfuðástæða þess 

að Jökull upplifði vanlíðan og depurð á heimilinu. Þau voru leiðinleg og þar 

að auki fengu þau alls kyns fríðindi sem fósturbörnin nutu ekki. Til að mynda 

fengu þau að vaka lengur á kvöldin og höfðu greiðari aðgang að 

umheiminum í gegnum síma en fósturbörnin sem urðu að láta sér nægja 

þrjátíu mínútna langan símatíma á viku. 

Jökull vill meina að hann hafi í raun aldrei þekkt fósturforeldrana í 

sveitinni. Þau hafi lítið gefið af sér, það var urmull af börnum á heimilinu og 

að í raun var það aðalatvinna hjónanna að taka að sér fósturbörn. 

Heimilislífið hafi snúist um reglur og rútínur. 

 „Maður fékk ekki að lifa lífinu fyrir utan þennan ramma sem 

var búinn til þarna. Þetta var bara svona hringur sem var búinn 

til og maður var bara svona í miðjunni á honum.“ (Jökull) 

Jökull var utanveltu í skólanum og var ekki í neinum tómstundum eftir skóla 

og fór með skólabílnum beint heim í sveitina. Aðstoð við heimanám var af 

skornum skammti, samheldni á heimilinu lítil og heimilisfólkið brá sér 

sjaldan af bæ. Jökull reyndi eitt sinn að strjúka frá heimilinu en vegna 

fjarlægðar við byggð komst hann hvorki lönd né strönd og snéri aftur á 

fósturheimilið. 

 Að lokum tók hann þá ákvörðun að hringja í félagsráðgjafann sinn og fá 

aðstoð og segist einfaldlega hafa sagt:  

...ég get þetta ekki lengur, ég get ekki verið þarna. (Jökull) 

 Í framhaldi af því var hann sóttur og að eigin sögn fóru fjölskyldur í þorpinu 

að „bjóða“ í hann og fékk hann að lokum inn hjá annarri fósturfjölskyldu þar 

sem hann bjó við gott atlæti og hefur hann mikið dálæti á þeirri fjölskyldu.  

Bara munurinn á sveitinni og þetta. Maður koma þarna inn á 

heimili þar sem fólki þótti vænt um mann, sýna manni 
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umhyggju og hafði trú á því sem maður ætlaði sér að gera. En í 

sveitinni var það bara svona. Við erum að taka inn fósturbörn, 

þið eigið að fara að sofa hérna, símatíminn er hérna, þið farið 

alltaf í skólann núna. Bara sveitin, við erum að taka fósturbörn, 

þið hlýðið því sem við setjum ykkur fyrir ... Ég held þau ætli sér 

ekki að vera svona en ég held þau taki bara ekki eftir því hvað 

þau eru virkilega að hafa áhrif á líf manns. (Jökull) 

Seinni fósturfjölskylda Jökuls, ung hjón og tvö ung börn þeirra, virðast hafa 

tekið hann heilshugar inn í fjölskylduna. Jökull hafði myndað tengsl við son 

þeirra í skólanum og þegar Jökli vantaði aðstoð kom það honum á óvart að 

þau skyldu vilja taka hann að sér. 

...strák eins og mig. (Jökull) 

Þegar Jökull kom á nýja heimilið segist hann hafa hafið nýtt líf. Hann bjó í 

meiri nálægð við skólann og hafði því tök á að vera meira með jafnöldrum 

sínum og komst inn í hópinn. Hann var ekki lengur nýja fósturbarnið sem 

kom og fór með skólabílnum og þau þekktu í raun lítið. 

Jökull bjó hjá ungu hjónunum í um eitt og hálft ár. Á þeim tíma segir 

hann líf sitt hafa breyst til batnaðar og líðan hans stórbatnað. Ungu hjónin 

veittu Jökli ýmislegt sem hann hafði ekki komist í kynni við áður, mest um 

vert: 

... hvernig ætti að lifa lífinu“ ... að vera með fjölskyldu. (Jökull) 

Þau juku sjálfstraust hans á margan hátt og hvöttu hann til samskipta við 

kynföður sinn og vini á höfuðborgarsvæðinu. Jökli er tíðrætt um að þau hafa 

keypt handa honum ný föt, leyft honum að vera með í jólamyndatöku og 

öðrum viðburðaríkum atburðum í lífi þeirra  á meðan á fóstrinu stóð sem og 

eftir að því lauk. Hann minnst þess einnig að þau hafi ætíð verið tilbúin að 

aðstoða hann við námið og í raun kennt honum að læra. 

 

Samantekt og umræða 

Jökull fór ekki í fóstur fyrr en um fjórtán ára aldur. Bernska hans einkenndist 

bæði af veraldlegum og tilfinningalegum skorti. Hann upplifði reka í fóstri 

sínu og bjó hjá tveimur fósturfjölskyldum áður en hann flutti að lokum aftur 

til kynföður síns. Hann kýs að hafa engin samskipti við kynmóður sína og lítil 

við systkini sín.  
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Jökli leið ekki vel á fyrra fósturheimilinu. Hann hefur engin samskipti við 

þau í dag en hjá þeim upplifði hann mikla vanlíðan, einangrun og 

einmanaleika. Honum fannst fósturforeldrarnir koma mun betur fram við 

þeirra eigin börn og skorðurnar sem þau settu fósturbörnunum voru miklar 

og samskiptin að mestu yfirborðsleg. Upplifun hans rímar við niðurstöður 

rannsóknar Butler og Charles (1999) sem og rannsóknar Christiansen o.fl. 

(2010) um upplifun fósturbarna á mun á framkomu fósturforeldra gangvart 

þeim annars vegar og eigin börnum hins vegar. Slík aðgreining kom berlega í 

ljós í fyrra fóstri Jökuls sem hafði mikil áhrif á líðan hans og viðhorf til 

fósturforeldranna og barna þeirra. Einnig virðist aðgreiningin sem gerð var á 

reglum sem áttu við um fósturbörn annars vegar og eigin börn hins vegar 

hafa haft þau áhrif að börn fósturforeldranna hafi álitið sem svo að þau 

væru fósturbörnunum æðri. Það viðhorf birtist í framkomu þeirra við 

fósturbörnin þar sem þau virðast hafa álitið sig hafa leyfi til að valda þeim 

hugarangri og vanlíðan.  

Með tilliti til líkans Schofield og Beek (2009) uppfylltu fyrri 

fósturforeldrar Jökuls ekki þá fimm þætti er taldir eru hafa áhrif á framtíð 

fósturbarna. Þeir voru ekki til staðar fyrir hann, sýndu honum ekki 

tilfinninganæmi, viðurkenningu né samvinnu. Jökull upplifði því ekki að 

hann tilheyrði þeirra fjölskyldu, í þeirra augum var hann aðeins skammtíma 

fjölskyldumeðlimur. 

Jökull flutti að lokum til annarrar fjölskyldu sem hann segir hafa sýnt sér 

hvernig gott fjölskyldulíf eigi að vera. Þau buðust til að hafa hann í fóstri af 

fyrra bragði sem veitti honum þá tilfinningu að hann væri verðugur. 

Fósturmóðir hans aðstoðaði hann við heimanám og allt atlæti var gott. 

Honum leið vel í fóstrinu og tengdist fósturforeldrum sínum og börnum 

þeirra traustum nánum böndum og er enn í samskiptum við þau í dag.  

Hann talar um hin ungu hjón sem hann var hjá í seinna fóstri sínu af 

mikilli hlýju og svo virðist sem þau hafi veitt honum þann stuðning, 

umhyggju, traust og öryggi sem hann þráði svo mjög. Með tilliti til líkans 

Schofield og Beek (2009) uppfylltu fósturforeldrarnir á seinna heimili Jökuls 

alla þætti sem þeir telja skipta sköpum fyrir framtíð fósturbarna. Það er að 

segja samskipti við aðra og trú á eigin getu. Þau voru til staðar þegar hann 

þurfti á að halda, til dæmis með aðstoð við heimanám sem svo stuðlar að 

samvinnu og sameiginlegum markmiðum. Þau sýndu honum tilfinninga-

næmi, tóku hann í sátt eins og hann kom til dyranna og hjálpuðu honum að 

auka eigið sjálfsálit. Þau voru afar hlynnt því að hann heimsækti föður sinn 

og vini á höfuðborgarsvæðinu og hafði hann leyfi til að hafa samskipti við þá 

þegar hann vildi í gegnum síma og tölvu.  Mikilvægast er að þau tóku 
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honum fagnandi inn í sína fjölskyldu og leyfðu honum að verða hluti af 

henni strax í upphafi. Þau hafa svo staðfest það með heimsókn á víxl og 

síðast en ekki síst með því að veita honum stórt hlutverk í viðburðarríkum 

atburði í lífi þeirra eftir að hann var fluttur frá þeim.  

Jökull bað sjálfur um flutning í fóstri og hafði því áhrif á líf sitt að svipuðu 

marki og Einar hafði þegar hann kaus að fara í fóstur. Aðstæður Jökuls í dag 

bera fóstri hans gott vitni. Hann er í góðum tengslum við aðra, kyn- og 

fósturfjölskyldu sem og vini og vandamenn. Hann er við góða heilsu, neytir 

ekki vímuefna, stefnir á frekari menntun og hefur góð tengsl við 

vinnumarkað. Seigla Jökuls kemur meðal annars fram í viðleitni hans til að 

bæta aðstæður sínar og að gefast ekki upp þegar á móti blæs heldur rísa 

upp og vinna að umbótum í lífi sínu, viðhorfum og samskiptum við aðra. 

Fóstur Jökuls uppfyllir því alla þætti sem stuðla að jákvæðri útkomu 

fósturbarns, umönnun, líðan, tengsl, sjálfræði og aðstæður (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004, bls. 20–21). Fósturforeldrar hans sýndu honum 

tilfinninganæmi, voru til staðar og aðstoðuðu hann, byggðu upp 

sjálfsvirðingu hans og studdu hann í að uppfylla drauma sína og þrár. 

Honum finnst hann tilheyra bæði kyn- og fósturfjölskyldu sinni sem veitir 

honum mikið öryggi og eykur sjálfsmat hans og sjálfsvirðingu. 

Fóstur Jökuls flokkast sem óstöðugt fóstur þar sem hann flutti á milli 

tveggja heimila á þeim þremur árum sem fóstrið stóð yfir. Hins vegar býr 

hann yfir innri stöðugleika sem orsakast að miklu leyti af næmi 

fósturforeldra hans og þeirri tilfinningu að hann tilheyri. Einnig að fólkið 

sem hann leggur traust sitt á þykir vænt um hann og ber hag hans fyrir 

brjósti. 

 

Fóstursaga Þórunnar – ein á báti 

 Líkt og áður segir gerði Þórunn sér ekki grein fyrir því í fyrstu að hún yrði 

eins lengi á fyrsta fósturheimili sínu og raunin varð. Það er ofsögum sagt að 

Þórunni hafi liðið vel á heimilinu.  

Hjónin sem hún bjó hjá áttu uppkomin börn á fertugsaldri og því langt á 

milli hennar og þeirra. Þegar Þórunn var innt eftir því hví henni hafi ekki 

líkað vistin á heimilinu segir hún að henni hafi aldrei liðið eins og heima hjá 

sér. Þau hafi ekki tekið henni sem hluta af fjölskyldunni og einungis haft 

hana í vist vegna launanna sem þau fengu fyrir það.  

Samband fósturforeldranna við eigin börn var lítið og síðar frétti Þórunn 

að fósturmóðir hennar hefði ekki verið dóttur sinni góð og skortur á 

umhyggju hafi einkennt samband þeirra. Einnig hefur hún fengið fregnir af 
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því að drengur hafi verið í fóstri hjá þeim áður en hún kom en hann hafi 

fljótlega verið fluttur á annað fósturheimili vegna þess hve ósáttur hann var 

með heimilið. 

Þórunn var lengst af eina barnið á heimilinu en á sumrin var ekki 

óalgengt að önnur börn kæmu til sumarvistar. Hún segir það hafa verið eitt 

slíkt sumar sem hún gerði sér grein fyrir því hve litlu máli hennar langanir og 

óskir skiptu þau.  

...mér fannst svo gaman að vera úti að hjóla. Ég var búin að 

suða um hjól í svona ár ... svo kom þessi stelpa sem var búin að 

vera þarna eitt sumar og var að koma annað sumarið og hún 

fékk hjól. Og þetta var alltaf svona. (Þórunn) 

Það má vel gefa sér að fósturforeldrar Þórunnar hafi ekki verið þeir sem 

gáfu hinni stelpunni hjól heldur kynforeldrar hennar eða barnaverndin. Hins 

vegar er upplifun Þórunnar af atburðinum sú að gert hafi verið upp á milli 

hennar og annarra, á þann veg að á hana hallaði.  

Svo virðist sem fósturforeldrar Þórunnar hafi séð fyrir grunnþörfum 

hennar. Aðbúnaður virðist samt hafa verið í lágmarki, það var aðeins keypt 

það sem nauðsyn bar til.  

Ég fékk alltaf tvær peysur, tvennar buxur og tvo boli þegar 

skólinn var að byrja og svo þegar gömlu fötin voru farin að 

slitna var bara sett bót á þetta. Bara gamli mátinn. Þetta var 

alltaf þannig. (Þórunn) 

Hún kveðst hafa fengið nóg að borða, hollan og góðan mat, einnig aðstoð 

við heimanám og að tryggt hafi verið að hún fengi nægan svefn. Þórunn er 

þakklát fyrir þann ramma sem henni var settur með heimalærdóm og svefn 

þegar hún ber hann saman við rammaleysið hjá kynmóður sinni. 

Þórunn kann því að meta fyrstu fósturforeldra sína fyrir það sem þau þó 

veittu henni. Að öðru leyti er hún ósátt við framkomu þeirra í hennar garð í 

þau sex ár sem hún dvaldi hjá þeim. Til að mynda var hún oft send ein til 

herbergis síns og sagt að vera þar langtímum saman ef hún hafði óhlýðnast 

eða verið fósturmóður sinni til ama á annan hátt. 

Henni fannst erfitt að aðlagast á heimilinu. Fósturfaðir hennar hafði lítil 

afskipti af henni og hefur hún lítið um hann að segja en fósturmóðurinni ber 

hún aðra sögu. Þó að tilfinningar hennar í garð Þórunnar virðist ekki hafa 

rist djúpt fylgdist hún vel með henni, hverja hún umgekkst og átti samskipti 
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við. Þegar Þórunn talaði við kynmóður sína í síma var fósturmóðir hennar 

ávallt í hæfilegri fjarlægð til að fylgjast með símtalinu. Upplifun Þórunnar af 

því er að ætlunin hafi verið að koma í veg fyrir að hún gæti sagt frá því 

hvernig henni liði í raun.  

Rannsóknir hafa sýnt að samskipti fósturbarna við kynfjölskyldu geti 

verið þeim erfið og valdið tilfinningaróti sem hefur áhrif á líðan þeirra og 

viðhorf til fóstursins (Egelund og Vitus, 2009, bls. 48). Kynmóðir Þórunnar 

hafði mikil áhrif á líðan hennar. Hún hélt því ávallt fram að Þórunn væri rétt 

ókomin heim, allt fram á síðasta dag er hún missti endanlega forsjá yfir 

henni. Því má gefa sér að fósturmóðir Þórunnar hafi borið hag hennar fyrir 

brjósti og að ástæðan fyrir því hve vel hún fylgdist með samtölum Þórunnar 

og Þórgunnar hafi einnig verið til að fylgjast með því sem Þórgunnur sagði 

við Þórunni.  

Eftirlit yfirvalda með fóstri Þórunnar virðist einnig hafa verið á skjön við 

starfsreglur. Þórunn minnist þess þegar starfsmaður barnaverndar kom eitt 

skiptið í heimsókn til að tala við hana og fósturforeldrana að hún fékk ekki 

að ræða við hann í einrúmi.  

Það átti að taka mig afsíðis en ég man að hún [fósturmóðir] 

sagði, já er það ekki óþarfi, stelpan hefur ekkert að fela. Ég fór í 

panikk en hann [starfsmaður barnaverndar] sagði bara: jú 

ekkert mál. Í þessari heimsókn var hún [fósturmóðir] eitthvað 

extra smeyk við hvað ég myndi segja af því að ég var búin að 

vera svo óþekk. (Þórunn) 

Þórunn kveið ætíð fyrir þessum heimsóknum og vandaði sig mjög við að 

gefa þau svör sem hún vissi að hún ætti að gefa, að henni liði vel. 

Ég var svo hrædd um það að ef ég myndi segja þeim hvað mér 

liði illa þarna þá myndu þau þurfa að segja henni það og svo 

myndu þau þurfa að fara og ég yrði eftir þarna. Ég vissi alveg að 

þau myndu ekki geta tekið mig samdægurs í burtu, ég vissi að 

ég þyrfti að vera þarna í einhverja daga sem hræddi mig mjög 

mikið, bara hvað hún myndi segja og gera. (Þórunn) 

Hræðsla Þórunnar byggir á lítilli vitneskju um eigin hag og réttindi sem og 

starfshætti barnaverndar. Vel má vera að ef hún hefði greint starfsmanni 

barnaverndar frá líðan sinni hefði hún verið flutt til annarrar fjölskyldu. En 

hæfileiki hennar til að sjá fram úr þeim vanda sem hún fann sig í var ekki 
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meiri en svo að hún sá enga lausn á vandanum, aðra en að yfirgefa heimilið 

að eigin frumkvæði. 

Þórunn segist hafa fundið fyrir mikilli streitu á þessum árum og kom það 

út í sjálfskaðandi hegðun sem ágerðist eftir að hún flutti á fyrsta 

fósturheimilið. Þórunn segir Þórgunni hafa verið þá einu sem gerði sér grein 

fyrir vanlíðan hennar og hvatti hana eindregið til að segja frá henni. Í einni 

af samverustundum þeirra mæðgna þegar Þórunn var tíu ára, ráðlagði 

Þórgunnur henni að skrifa niður hvernig henni liði og hvernig væri komið 

fram við hana og láta sig hafa á næsta fundi þeirra. Þórunn varð við þessu 

og þegar hún var loks á leið til samfundar við Þórgunni faldi hún bréfið í 

sokknum sínum. 

...þetta voru alveg tvær blaðsíður hjá mér, og ég var bara tíu 

ára ... mamma sagði mér að setja þetta í sokkinn ... ég veit ekki 

afhverju hún [fósturmóðir] fann þetta ... hún las það ... ég hef 

aldrei séð þennan svip á þessari konu ... hún varð ekki reið, hún 

var geðveikt hrædd eitthvað, fór að segja: Æi, líður þér svona. 

Byrjaði að smjaðra eitthvað. Svo sagði hún: Þú veist að þú mátt 

ekki gera þetta og tók bara bréfið, ég náði aldrei að fara með 

það. (Þórunn) 

Vanlíðan Þórunnar var að lokum svo mikil að hún ákvað í samráði við 

Þórgunni, að strjúka frá fósturheimilinu. Þórgunnur trúði því að ef til vill 

fengi hún loks að búa hjá henni. Þórunn sagðist ekki hafa verið jafn spennt 

fyrir þeirri hugmynd og kynmóðir hennar. Hún dvaldi í nokkra daga hjá 

Þórgunni en varð þá endanlega ljóst að hjá henni gæti hún ekki verið. 

Dagarnir einkenndust af miklum gestagangi og áfengisdrykkju Þórgunnar og 

gæðastundirnar sem þær hefðu getað átt saman fóru fyrir bí. 

Þórunn segist alltaf hafa verið efins um að strjúka, en þegar hún lítur til 

baka er hún fegin að hafa látið af því verða. Hún hafi þó skynjað að viðhorf 

annarra til hennar hafði breyst nokkuð og hún álitin vandræðaunglingur. 

Það var henni því huggun harmi gegn þegar hún hitti óvænt fólk sem bjó á 

neðri hæð húss fyrstu fósturforeldra hennar. Þau báðu hana afsökunar á að 

hafa ekkert aðhafst þegar þau vissu hvernig framkoma fósturmóður hennar 

var við hana og vissu að henni leið ekki vel. 

Þórunn segir erfitt að útskýra hvernig hún upplifði það að fósturforeldrar 

hennar væru ekki góðir við hana. Þau hafi sinnt grunnþörfum hennar en litlu 

sem engu umfram það. Nærveru og umhyggju hafi verið ábótavant og sótti 
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hún því mikið til nágrannafjölskyldunnar sem bjó börnum sínum ástríkt 

heimili, þar til fósturmóðir hennar tók fyrir það. 

...mér leið svo vel þarna, eins og þetta væri fjölskyldan mín ... 

þá bannaði hún [fósturmóðir]mér að fara þangað. Sagði að það 

væri stórskrítið að ég væri að eyða svona miklum tíma þarna, 

það væri bara asnalegt að ég væri að leika við svona litla 

krakka. Þannig að ég laumaðist alltaf þangað eftir það ... 

(Þórunn) 

Samskipti Þórunnar og nágrannafjölskyldunnar virðast hafa byggst á velvild 

og væntumþykju. Hún kallar þau litlu fjölskylduna sína. Foreldrarnir kalla 

hana stúlkuna sína og börnin systur. Hún segir þau hafa sóst eftir að fá hana 

til sín eftir að hún strauk frá fósturheimilinu en hafi ekki fengið, meðal 

annars vegna nálægðar við fyrri fósturfjölskylduna. 

Eftir að Þórunn strauk var henni fundin önnur fjölskylda á svipuðum 

slóðum svo að hún gæti klárað grunnskólann ásamt bekkjarfélögum sínum. 

Skólinn hafði verið henni athvarf þegar hún bjó hjá fyrstu fósturfjölskyldu 

sinni og þar leið henni vel og var vinamörg.  

Nýja fósturfjölskyldan var Þórunni góð og bjó hún hjá þeim í um tvö ár.  

Ég vissi ekki hvað góð fjölskylda var fyrr en ég fór þangað. Þeim 

var ekki sama hvernig mér leið. Þannig að þau hjálpuðu mér 

mjög mikið. (Þórunn) 

Seinni fósturfjölskyldan hafði áður tekið að sér fósturbörn og voru fær um 

að veita henni umhyggju og svigrúm til að fóta sig á ný. Að tveimur árum 

liðnum lauk fóstrinu, sem virðist hafa verið fyrirfram ákveðið af yfirvöldum 

og fósturfjölskyldu 

Þórunn flutti inn á unglingaheimili á höfuðborgarsvæðinu þar sem hún 

upplifði sig sem vandræðabarn og stoppaði hún stutt við þar. Hún kynntist 

dreng sem hún er enn í sambandi við í dag og flutti á heimili hans. Þar segir 

hún ekki betra hafa tekið við þar sem móðir hans á við geðraskanir að stríða 

og stuttu síðar fluttu þau út og reyndu að fóta sig í hinum stóra heimi.  

Þórunn segist þá hafa verið orðin svo þreytt á öllu flakkinu að hún 

flosnaði upp úr skóla og hefur ekki haft bolmagn til að hefja skólagöngu á 

ný.  

Vegna aðstæðna kynmóður og erfiðra samskipta við hana, óánægju og 

vanlíðunar á fyrsta fósturheimilinu þar sem hún bjó lengst af hefur Þórunn 
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lítið stuðningsnet í dag. Samband hennar við Þórgunni er stopult og er 

henni erfitt, Þórgunnur elur á samviskubiti hjá henni. Þórunn segist forðast 

að hafa samskipti við hana eins og kostur er. Hún hefur ekkert samband við 

fósturforeldrana á fyrsta fósturheimilinu en er í einhverju sambandi við 

seinni fósturfjölskylduna. Henni finnst hún þó ekki geta gert kröfur til 

samskipta við þau vegna þess í hve skamman tíma hún dvaldi hjá þeim. 

Samband hennar við nágrannafjölskylduna er þó nokkurt í dag. Þau gefa 

henni ætíð afmælis- og jólagjafir og heimsækja hana þegar þau koma til 

höfuðborgarinnar og þykir Þórunni vænt um það. Þau hafa boðið henni að 

dvelja hjá sér á jólunum en Þórunn hefur ekki þor til að þiggja boðið þó hún 

myndi gjarnan vilja það.  

Samfélagsleg og félagsleg staða Þórunnar er því veik. Hún sækir helst 

styrk og stuðning til unnusta síns og eldri systur sem er lítið eldri en hún og 

er einnig að fóta sig í lífinu. Aðstoð hennar einskorðast að sama skapi við þá 

kunnáttu og vitneskju sem árin gefa henni.  

Þórunn segist helst finna fyrir skorti á stuðningi einhvers sem getur 

aðstoðað hana við að takast á við fullorðinsárin. 

 

Samantekt og umræða 

Tengslanet Þórunnar er lítið þó hún hafi búið hjá fyrstu fósturfjölskyldu sinni 

í rúm sex ár. Hún fann ekki til vellíðunar og umhyggju í fóstrinu þó ytra 

utanumhald hafi verið gott. Líðan hennar var ekki góð og hún stundaði 

sjálfskaðandi hegðun. Fósturforeldrar hennar veittu henni ekki þá umhyggju 

sem hún hefði kosið og sóttist hún eftir henni hjá nágrannafjölskyldu þeirra 

sem sýndi henni mikla velvild. Hún strauk að lokum úr fóstrinu og fékk að 

búa hjá annarri fósturfjölskyldu á meðan hún lauk grunnskólanámi. Hún 

flutti að endingu á unglingaheimili þar til hún fann önnur úrræði sjálf. 

Svo virðist sem flestum þáttum sem stuðla að jákvæðri útkomu barna í 

fóstri samkvæmt samantekt Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) hafi verið 

ábótavant í fóstri Þórunnar. Henni leið ekki vel í fyrsta fóstrinu né á 

unglingaheimilinu. Hún fann þó til einhverrar vellíðunar á seinna 

fósturheimilinu en tengdist þeim ekki böndum sem ná inn í fullorðinsár. 

Hún á æskuvini úr þorpinu/smábænum sem hún bjó í og einnig myndaði 

hún náin traust tengsl við nágrannafjölskyldu frá fyrsta fósturheimili sínu. 

Þau tengsl halda enn í dag og veita henni mikla vellíðan.  

Þórunn virðist hafa haft lítil áhrif á líf sitt framan af. Hún upplifir að hún 

hafi verið föst á heimili þar sem hana skorti umhyggju. Hún hafi þurft að 

segja starfsfólki barnaverndar ósatt um líðan sína og verið hrædd um 
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afleiðingarnar ef hún gerði það ekki. Hins vegar tók hún ábyrgð á eigin 

örlögum þegar hún strauk frá heimilinu og þó henni finnist ímynd hennar 

hafi boðið hnekki er hún ánægð með þá ákvörðun sína.  

Seigla Þórunnar kemur annars vegar fram í frumkvæði hennar og dirfsku 

að þegar hún ákvað að strjúka af fósturheimilinu. Hins vegar má einnig 

glögglega sjá hve sjálfsbjargarviðleitni hennar og seigla er sterk þegar hún 

leitar til nágrannafjölskyldunnar eftir umhyggju og vellíðan. 

Aðstæður hennar í dag eru ágætar þrátt fyrir að fóstursaga hennar gæti 

bent til annars. Hún flosnaði þó upp úr skóla vegna reka en hefur hug á að 

taka upp þráðinn á næstu misserum. Hún hefur tengsl við vinnumarkaðinn 

og býr í leiguhúsnæði á eigin vegum og er ekki háð aðstoðar hjálparkerfa. 

Með tilliti til líkans Schofield og Beek (2009) voru fósturforeldrar hennar 

til staðar að því leytinu til að grunnþörfum hennar var svarað og ytra 

utanumhald var gott. Hins vegar uppfylltu þau ekki almennar kröfur sem 

gerðar eru til foreldra um alúð og umhyggju og velferð barna í hvívetna 

(Barnaverndarlög, 80/2002). Þau sýndu henni lítið tilfinninganæmi og ef 

hún sýndi mótþróa eða erfiða hegðun var hún umsvifalaust send til 

herbergis síns og sagt að vera þar. Samkvæmt Þórunni áttu slíkar 

uppákomur sér oft stað. Slíkir uppeldishættir eru ekki til þess fallnir að kalla 

fram þroskaða hegðun hjá barni líkt og uppeldishættir leiðandi foreldra gera 

(Lee, Daniels og Kissinger, 2006, bls. 253; Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004, bls. 416). Fósturforeldrar hennar sýndu henni 

takmarkaða hlýju og í stað þess að hugað væri að orsökum hegðunar 

hennar og brugðist við þeim á viðeigandi hátt var hún látin vera ein í 

vanlíðan sinni. Uppeldishættir fósturforeldra hennar virðast einkennast af 

reglum, boðum og bönnum og falla því undir skilgreiningu Baumrind á 

uppeldisháttum skipandi foreldra. Líðan Þórunnar í fóstrinu kemur einnig 

heim og saman við lýsingar Baumrind á börnum skipandi foreldra en þau 

eru gjarnan vansæl, tortryggin og eiga erfitt með að treysta öðrum. 

Viðurkenning og samvinna voru að sama skapi ekki til staðar og því 

upplifði Þórunn ekki að hún tilheyrði fósturfjölskyldunni og strauk að lokum 

frá heimilinu. Slíkt örþrifaráð gefur til kynna hve vanlíðan hennar var mikil 

og þörf hennar fyrir annað og betra umhverfi sterk. 

Vegna þess að Þórunn bjó á sama stað til lengri tíma flokkast fóstur 

hennar sem stöðugt fóstur. Hún upplifði þó einnig reka, rótleysi og flakk á 

síðustu árum fóstursins sem flokkast undir óstöðugt fóstur. Hún upplifði 

innri óstöðugleika en virðist helst af öllu hafa viljað umhyggju.  Samkvæmt 

Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 123) eru tvær hliðar á umhyggju, sú 

sem veitir hana og sú sem þiggur hana. Þórunn virðist hafa verið tilbúin að 
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taka við henni og leitað hennar þar sem hana var að finna, hjá 

nágrannafjölskyldu hennar. 

 

Unglingsárin 

Ungmennin voru öll í fóstri á unglingsárunum. Því er þeim tíma í lífi þeirra 

gerð sérstök skil þar sem þeim árum fylgir almennt mikið umrót í lífi 

sérhvers manns og eru fósturbörn engin undantekning þar á, nema síður sé. 

Á unglingsárunum eiga sér stað miklar líkamlegar, félagslegar og 

hugrænar breytingar (Steinberg, 2011, bls. 7–8). Silja og Anna tala 

sérstaklega um að í kringum tólf ára aldurinn hafi orðið breytingar sem hafi 

sett sambönd þeirra við aðra úr skorðum og hlutina á verri veg.  

 

Silja var í mikilli uppreisn við umhverfi sitt og breytti um útlit sem stakk í 

stúf við það sem almennt viðgekkst í nærsamfélagi hennar. Hún átti fáa vini 

á unglingsárunum og varð fyrir miklu einelti. Hún fann að lokum samleið 

með öðru ungu fólki sem hún gat samsamað sig við. Hún byrjaði að drekka 

áfengi fimmtán ára gömul í óþökk fósturforeldra sinna sem höfðu áhyggjur 

af mikilli og tíðri drykkju hennar.  

Silja reyndi tvisvar sinnum að taka eigið líf á unglingsaldri. Í fyrra skiptið 

reyndi hún að drekkja sér en í seinna skiptið komst hún yfir skotvopn 

fósturföður síns. Það voru tengsl hennar við litlu frænku hennar sem komu í 

veg fyrir að hún léti af því verða. Silja eignaðist eldri kærasta þegar hún var 

á sextánda ári. Hún var í því sambandi í rúm tvö ár en upp úr því slitnaði 

nýlega, meðal annars vegna þess að hann sló hana þegar hann var undir 

áhrifum áfengis. 

 

Anna byrjaði einnig að drekka áfengi ung að árum eða tólf ára gömul. Þá var 

frænka hennar sem hún bjó hjá einnig farin að misnota áfengi og Anna hálf 

eftirlitslaus. Anna hefur glímt við ofneyslu áfengis og annarra vímuefna, svo 

mikla að hún flosnaði upp úr skóla og hefur fyrir vikið veik tengsl við 

nánasta fólk í kringum sig og á enga vini úr bernsku. Anna viðurkennir 

fúslega að hún sé ekki sú auðveldasta í umgengni. Hún sé skapstór og rjúki 

fljótt upp. Hún hafi því verið erfið í samskiptum og barnavernd þurfti að 

hafa þó nokkur afskipti af henni á unglingsárunum. Skapgerð hennar tók svo 

stakkaskiptum samfara neyslunni og þurfti ósjaldan að kalla til lögreglu til 

að skakka leikinn þegar hún gekk berserksgang á heimili frænku sinnar. 

Anna var í ofbeldissambandi til tveggja ára sem hafði mikil áhrif á líðan 
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hennar og þurfti hún á lyfjum að halda vegna þunglyndis. Hún fór að lokum í 

áfengis- og vímuefnameðferð en heldur áfram að neyta fíkniefna af og til. 

Vegna neyslu sinnar og lífernis á unglingsárunum er Anna á upphafsreit í 

dag, átján ára gömul. 

 

Unglingsár Einars voru um margt ólík hinna. Hann varði fyrstu árunum 

heima hjá kynmóður sinni sem veitti honum lítið aðhald. Hann mætti ekki í 

skólann, átti enga vini og einangraðist mjög. Hann varði mörgum árum í að 

skilja mannleg samskipti og segist hafa varið fyrsta ári á framhaldsskóla í 

það að fylgjast með samskiptum fremur en að taka þátt í þeim. Hann hefur 

nýlega eignast vini og þar af einn sem er honum mjög kær. Hann neytir ekki 

áfengis né annarra vímuefna og virðist hafa komist nokkuð klakklaust frá 

unglingsárum sínum. 

 

Jökull á stóran vinahóp úr æsku og virðist eiga auðvelt með að eignast vini 

og viðhalda samböndum. Hann ólst upp við mikla drykkju og sjálfur lenti 

hann í vandræðum vegna drykkju á unglingsaldri og ákvað að það væri ekki 

rétta leiðin fyrir hann til að verða það sem hann vildi. Hann fékk svigrúm til 

að skilgreina sjálfan sig og tengir ytra útlit mjög við velgengni og leggur því 

áherslu á fatnað og framkomu á leiðinni að markmiðum sínum. 

  

Þórunn upplifði mikið rótleysi á seinni hluta unglingsáranna. Vegna 

vanlíðunar tekur hún ákvörðun um að strjúka af fósturheimili sínu og flytur 

á annað heimili og loks á unglingaheimili. Hún á bernskuvinkonur en hittir 

þær sjaldan vegna fjarlægðar við þær. Hún neytir sjaldan áfengis og hefur 

aldrei prufað önnur vímuefni. 

 

Samantekt og umræða 

Mikilvægi eftirfylgni og stuðnings á unglingsárunum er aldrei ofmetið. 

Ungmennin upplifðu mismikla umhyggju á þeim árum og það uppeldi og 

tengsl sem þau höfðu myndað í bernsku höfðu áhrif á líðan þeirra og velferð 

á unglingsárunum. 

Þegar Silja komst á unglingsaldur breytti hún útliti sínu samfara þeim 

líkamlegu breytingum sem áttu sér stað hjá henni. Breytingar á viðhorfum 

og framkomu annarra til hennar breyttust sömuleiðis. Í kjölfarið tók Silja 

upp nýjan lífsstíl í óþökk fósturforeldra sinna. Samkvæmt Steinberg (2011) 
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eru slíkar viðhorfsbreytingar ekki óalgengar og geta sömuleiðis haft áhrif á 

hegðun unglinga. 

Silja og Anna áttu báðar við vanda að stríða vegna vímuefnaneyslu, 

mismikinn þó. Silja hefur ákveðið að hún muni aldrei prufa fíkniefni þar sem 

fósturforeldrar hennar hafa varað hafa við því að hún sé í áhættuhópi vegna 

fjölskyldusögu hennar. Önnu skorti slíkt taumhald. Þar sem hún var í 

ættingjafóstri þar sem áfengisneysla og ofneysla áfengis tíðkuðust virðist 

forvörnum og eftirfylgni hafa verið ábótavant. 

Á unglingsaldri geta skapsveiflur verið tíðar en rannsóknir hafa sýnt að 

jákvæð samskipti innan fjölskyldu geta haft dempandi áhrif á skaplyndi 

unglings, sjálfsálit og ímynd (Steinberg, 2011, bls. 39). Anna átti mjög erfitt 

með skap á unglingsárum og þurfti ósjaldan að hringja á lögreglu þegar hún 

gekk berserksgang. Í hennar tilfelli má sjá að skortur á farsælum 

samskiptum hennar og frænku hennar í milli séu áhrifaþáttur í slakri 

sjálfsmynd hennar og stöðu í dag. 

Öfugt við Silju og Önnu neyta Einar, Jökull og Þórunn annað hvort lítils 

eða einskis áfengis né annarra fíkniefna. Þau eru ef til vill raunsærri en 

margir á þeirra aldri. Þau hafa mörg horft upp á áhrif og afleiðingar neyslu 

og kjósa að feta aðrar brautir. 

 

Viðhorf ungmennanna til fósturs 

Almennt er viðhorf ungmennanna til fósturs gott. Þó að líðan þeirra í fóstri 

hafi verið misgóð eru þau öll sammála um að fóstur sé í sumum tilfellum 

nauðsynlegt og gefi börnum sem búa við slæman kost tækifæri til að sjá 

hvernig lífið getur verið öðruvísi.  

... jafnvel bara þetta tímabundið getur sýnt börnum að lífið 

getur verið betra og að það þarf ekki að vera eins og áður en 

þau komu. (Silja) 

Eins og áður segir hafði Einar sjálfur frumkvæði að því að hann færi í fóstur. 

Hann leit á fóstur sem leið úr þeim vítahring sinnuleysis og einangrunar sem 

hann var í.  

Silja er ánægð með að hafa farið í fóstur þó henni sárni að kynmóðir 

hennar hafi getað losað sig úr viðjum vímuefna þegar bróðir hennar fæddist 

en hann bjó alla tíð hjá kynmóður þeirra. Hún á í nokkurs konar haltu mér, 

slepptu mér sambandi við fósturfjölskyldu sína. Hún talar um þau af hlýju 
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þó hún segist eiga í nokkrum vandræðum í samskiptum við þau og að 

þannig hafi það ætíð verið. 

Jökull var upphaflega ósáttur við að fara í fóstur og líðan hans á fyrra 

fósturheimilinu bætti ekki úr skák. Hins vegar opnaði seinni fósturfjölskylda 

hans fyrir honum nýjan heim og hjá þeim gerði hann sér grein fyrir því 

öryggi sem fjölskylda og náin sambönd geta veitt. 

Þar sem Anna fór í ættingjafóstur eru aðstæður hennar ólíkar hinna 

ungmennanna. Hún er ánægð með að hafa farið í fóstur og er frænku sinni 

þakklát að hafa tekið við sér fremur en að fara í fóstur hjá vandalausum.  

Þórunn er sátt við að hafa farið í fóstur. Hún gerir sér grein fyrir því að 

hún líf hennar hefði farið á allt annan veg hefði hún alla tíð búið hjá 

kynmóður sinni. Hins vegar er hún ósátt við eftirlit með fósturforeldrum 

hennar og er sér í lagi sár yfir því að eftir að fósturbarn sem var hjá þeim 

áður hafi fengið sig flutt vegna kvartana hafi hún verið send þangað. Þórunn 

er þó hörð af sér og er þakklát fyrir að hún sjálf skyldi hafa farið á þetta 

fósturheimili en ekki systur hennar sem hún telur að hefðu ekki getað þrifist 

þar.  

 

Lífið eftir fóstur 

Í þessum kafla er litið á stöðu ungmennanna eins og hún er þegar viðtölin 

eru tekin, framtíðaráætlanir þeirra og væntingar. Einnig að skoða hvaða 

tengsl og sambönd hafa haldist sem veita ungmennunum þann stuðning 

sem þau þurfa á árunum inn í fullorðinsárin. Í töflu 3 má sjá hvernig líðan 

þeirra í fóstri var almennt og bjargráð þeirra í dag. 

Tafla 3 – Líðan í fóstri og bjargráð í dag 

Ungmenni Líðan í fóstri Bjargráð 

Einar Misgóð Fósturfaðir og ættingi 

Silja Misgóð Fóstursystir 

Jökull Misgóð Kynfaðir 

Anna Misgóð Fáir sem hún treystir 

Þórunn Ekki góð Systir 

 

Einar virðist hafa unnið þó nokkuð í ímynd sinni síðustu ár, en hann er 

upptekinn af því hvað öðrum finnst um hann. Sem stendur er hann í námi 
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sem honum líkar vel og stefnir á háskólanám í framtíðinni. Hann hefur 

þungar áhyggjur af velferð systur sinnar sem býr enn heima hjá móður 

þeirra. Vanhæfni móður hans á öllu utanumhaldi um hana þykir ekki það 

slæm og því ekkert aðhafst og systir hans því gert að þrífast í því lítt auðuga 

umhverfi sem móðir þeirra hefur upp á að bjóða. Hann býr hjá ættingja þar 

sem hann finnur fyrir öryggi og umhyggju í sinn garð. 

 

Silja er búin að ákveða hvað hún vill læra í framtíðinni. Hún hefur markmið 

og hefur haft það í þó nokkurn tíma. Þrátt fyrir að Silja hafi í kringum sig 

talsvert af fólki, þ.m.t. fósturforeldra, kynmóður, fóstursystur og vini finnst 

henni hún varla tilheyra neins staðar. Hún er því enn leitandi og svo virðist 

sem henni líði best þegar hún er í rómantísku sambandi þar sem hún finnur 

til öryggis, finni að einhver sé á hennar bandi. 

 

Jökull stefnir hátt í framtíðinni. Hann ætlar sér stóra hluti innan heims 

listanna og er þegar farin að vinna innan þess geira. Hann er í sambandi í 

dag en segir sjálfur að það sé nýtt fyrir honum og að hann sé að læra. Jökull 

er það ungmenni sem hefur hvað mest stuðningsnet í kringum sig. Hann kýs 

að hafa engin samskipti við kynmóður sína og fyrir vikið lítil við systur sína 

en einhver samskipti eru á milli hans og bróður hans sem er kominn á beinu 

brautina í dag. Faðir hans er stoð hans og stytta og eins og sakir standa býr 

hann hjá honum og stjúpmóður sinni til fárra ára sem hann kýs að kalla 

„mömmu.“ Hann hefur engin samskipti við fósturforeldra sína í sveitinni en 

hann er í þó nokkrum tengslum við seinni fósturfjölskyldu sína og kallar 

hann þau „...hin fjölskyldan mín.“ 

 

Af ungmennunum er Anna sú sem stendur hvað verst í dag. Sökum mikillar 

neyslu á unglingsárum hefur hún dregist aftur úr og er fyrst núna að rétta úr 

kútnum. Hún hefur nýlega sest aftur á skólabekk og er hægt og sígandi að 

læra hvernig það gengur fyrir sig í raun. Sambúð hennar og frænku hennar 

hefur ekki gengið þrautalaust þar sem frænka hennar notar áfengi fram úr 

hófi og var Önnu nýlega vísað út af heimili hennar og er nú flutt til 

kynmóður sinnar og sefur þar á sófa í stofunni. Sambúðin virðist vera 

brothætt og segist Anna sjálf vera að leggja sig fram um að aðstoða, fara út 

með rusl og ganga frá eftir. Því ef hún fær ekki að búa áfram hjá kynmóður 

sinni hefur hún ekki í nein hús að vernda.  
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Þórunn hefur fasta vinnu. Hún er sú sem hefur minnsta stuðningsnetið í 

kringum sig og verður því að treysta að mestu leyti á sjálfa sig og unnusta 

sinn. Ástæðurnar fyrir þessu eru nokkrar. Kynmóðir hennar er enn í neyslu 

en er í langtímameðferð þegar viðtalið fer fram. Það liggur í hlutarins eðli að 

hún hefur engin samskipti við fyrri fósturforeldra sína. Sem barn þurfti hún 

aðstæðna sinna vegna að leggja traust sitt á fólk sem var ekki fært um að 

sýna henni þá umhyggju sem hún þarfnaðist. Sú upplifun hefur áhrif á flesta 

þætti í lífi hennar nú þegar hún er komin á fullorðinsár. 

Hún segist sjálf óska þess að hún væri í meiri samskiptum við seinni 

fósturfjölskylduna sem hún fór til en hún kunni ekki við það þar sem hún var 

hjá þeim í svo skamman tíma. Samband hennar við nágrannafjölskylduna úr 

fyrsta fóstrinu hlýjar hennar um hjartarætur og það er sú fjölskylda sem 

gefur henni afmælis- og jólagjafir og passar uppá að þau tengsl sem 

mynduðust slitni ekki. Mikilvægasta fólkið í lífi Þórunnar í dag virðist þó vera 

unnusti hennar og systur. Samband hennar við eldri systur hefur aukist jafnt 

og þétt síðustu ár og er hún henni stoð og stytta í hinu daglega amstri. 

 

Samantekt og umræða 

Framtíðarhorfur flestra ungmennanna eru góðar og þau hafa einhverja 

hugmynd um hvert þau stefna í framtíðinni. Erlendar rannsóknir hafa bent 

til þess að uppkomin fósturbörn með lítinn félagslegan stuðning ljúki síður 

framhaldsskólanámi og fari fyrr á vinnumarkað en aðrir jafnaldrar þeirra 

(Fowler o.fl., 2011, bls. 336). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til 

þess að slíkt eigi líka við hjá ungmennunum fimm. Einar, Silja og Jökull hafa 

öll ágætt tengslanet og bjargráð en Anna og Þórunn eru verr staddar. Anna 

treystir fáum og Þórunn þarf nær alfarið að treysta á sjálfa sig. Til að mynda 

þurfti hún að fara snemma út á vinnumarkaðinn til að sjá sér fyrir húsnæði 

og mat.  

Hafa skal í huga að ungmennin eru öll ung að árum og framtíðin óráðin 

líkt og hjá öðrum. Þau hafa öll burði til að láta gott af sér leiða í framtíðinni 

hvort sem tengslanet þeirra er stórt eða lítið og burtséð frá þeirri menntun 

sem þau hafa tækifæri til að öðlast aðstæðna sinna vegna.   
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5.  Umræða 

Þegar hafist var handa við gerð þessarar rannsóknar lagði ég upp með að 

svara rannsóknarspurningunni  „Hvað einkennir farsæld í fóstri með tilliti til 

stöðugleika?“ Ég leitast við að svara því hvað einkenni farsæld í 

fósturráðstöfun með tilliti til stöðugleika, bæði hvað varðar búsetu og 

tilfinningatengsl. Ég ræddi við uppkomin fósturbörn með það fyrir augum 

að fá fram upplifanir ungmenna af reynslu í fóstri og viðhorf þeirra til 

reynslu sinnar eftir á að hyggja. 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar sem þóttu 

áhugaverðar og hvernig þær veita svör við rannsóknarspurningunni.  

Helstu niðurstöður 

Ein megin niðurstaðan er sú að lengd fósturs virðist ekki hafa úrslitaáhrif á 

gæði þess. Föst búseta í fjögur ár eða lengur virðist ekki vera vísir að innri 

stöðugleika né heldur er skammtímavistun vísir að innri óstöðugleika. Vel 

má sjá að það eru gæði samverustundanna en ekki fjöldi sem hefur mest að 

segja um líðan ungmennanna, tengslamyndun og sátt í fóstrinu. Af þessum 

gögnum að dæma er það fremur sú umhyggja sem fósturforeldrar sýna 

fósturbarninu og það sjálft er fært um að þiggja sem hefur áhrif á farsæld 

þess.  

Samkvæmt Vinnerljung og Sallnäs (2008) er fósturrof vísir að lélegri 

heildarútkomu einstaklinga til langs tíma. Reki í fóstri er börnum erfiður en 

flutningur er börnum almennt erfiður þó annað í fjölskylduhögum standi 

óhaggað (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007, bls. 167). Af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að dæma virðast flutningar Einar, Jökuls 

og Þórunnar hafa haft jákvæð áhrif á líðan þeirra fremur en neikvæð. Það er 

því ef til vill ekki ávallt vænlegast að stefna að stöðugleika í búsetu ef innri 

stöðugleiki er ekki til staðar. Þetta á sér í lagi við ef fóstrið hefur staðið í 

einhvern tíma án þess að líðan barnsins hafi batnað. 

Áhrifavaldar í fóstri 

Samverkandi þættir stuðla að farsæld í fóstri. Í seinna fóstri Jökuls má 

greina alla hina fimm þætti umönnunar sem Schofield og Beek (2009) telja 

að stuðli að framförum í samskiptum og þar með samböndum og tengslum 

fósturbarns og fósturforeldra. Tengslin sem myndast þegar þessir þættir eru 
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til staðar leggja traustan grunn sem fósturbarnið býr að í fóstrinu og eftir að 

því lýkur formlega. Aðstæður Jökuls í dag bera fóstri hans gott vitni og 

styðja við kenningar Schofield og Beek (2009) um traustan grunn 

fósturbörnum til handa. Tilvist hinna fimm þátta sem þeir setja fram; að 

vera til staðar, tilfinninganæmi, viðurkenning, samvinna og að tilheyra og 

sjá má í fóstri Jökuls bera vott um mikilvægi þeirra í farsælu fóstri. Af 

framangreindu að dæma er ef til vill ekki að undra að eitt það fyrsta sem 

Jökull sagði í rannsóknarviðtalinu var:  

ég var búinn að gleyma því að ég væri fósturbarn. (Jökull) 

Upplifun hans af því að tilheyra og innri ró gerðu það að verkum að hann 

lítur ekki á fósturfjölskyldu sína sem slíka heldur sem eðlilega viðbót við 

kynfjölskyldu sína. 

Þeir þættir er Guðrún Kristinsdóttur dró saman (2004, bls. 20–21) um 

fósturbörn í langtímafóstri hér á landi gefa einnig góða vísbendingu um 

farsæld í fóstri. Þættirnir mynda heildstæða yfirsýn yfir mikilvæga þætti sem 

stuðla að jákvæðri útkomu fyrir þessi börn. Með þá til hliðsjónar má betur 

greina þá þætti sem fósturforeldrar sinna vel sem og þá sem þeir þyrftu að 

huga betur að í vinnu sinni með fósturbörnum. 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós skort á væntingum fósturbarna til 

fósturs sem og óraunhæfar væntingar fósturforeldra og fósturbarna við 

upphaf fósturs (Christiansen o.fl., 2010; Butler og Charles, 1999). 

Ungmennin í þessari rannsókn virtust ekki gera sér aðrar væntingar til 

fóstursins en að þar væru aðstæður betri en þær fyrri sem þau bjuggu við. 

Ef þau á annað borð höfðu nokkrar væntingar til fóstursins.  

Í því skyni má einnig skoða hvort ástæðan sem liggur að baki því að 

gerast fósturforeldri hafi áhrif á það hvernig samskiptin milli fósturbarns og 

fósturforeldra verða.  

Fósturforeldrar sem hafa frá upphafi hugsað sér að taka barn að sér til 

frambúðar miða samskiptin við það. Barnið verður þannig hluti af 

fósturfjölskyldunni frá upphafi og væntingar og umhyggja miðast við það. 

Sumir fósturforeldrar samþykkja ef til vill að taka börn að sér til skamms 

tíma og/eða vita hreinlega ekki hve lengi barn muni vera hjá þeim. Þeir telja 

það ef til vill ekki taka því að tengjast þessum skammtíma meðlimi sterkum 

böndum (Barber og Delfabbro, 2005, bls. 330). Þá má velta því upp hvort 

kröfur og metnaður fyrir högum barnsins, s.s. gott gengi í skóla og 

tómstundum séu ekki eins miklir í slíkum tilvikum.  
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Sumir fósturforeldrar ungmennanna sem hér um ræðir, til að mynda 

fósturforeldrar Einars og seinni fósturforeldrar Jökuls mæta fósturbarni þar 

sem það er statt og aðstoða það við að finna innri stöðugleika. Aðrir líkt og 

fyrri fósturforeldrar Jökuls ætlast til þess að fósturbarnið samsami sig 

venjum og viðhorfum þeirra sjálfra og setja þeim fastar skorður, án tillits til 

einstaklingsins sem kemur nýr inn með annað viðhorf og upplag (Butler og 

Charles, 1999). 

Í rannsókn Butler og Charles (1999) kom fram að greiðslur barnaverndar 

til fósturforeldra gátu haft áhrif á samband fósturbarns og fósturforeldra 

þess. Laun fósturforeldra Jökuls, Þórunnar og Önnu höfðu trufluðu á 

samskiptin þeirra í milli. Í fyrra fóstri sínu upplifði Jökull að fósturforeldrar 

hans hefðu einungis tekið við honum vegna greiðslanna. Hið sama á við um 

upplifun Þórunnar til greiðslna fósturforeldrum sínum til handa í fyrsta 

fóstrinu.  

Fyrst um sinn höfðu greiðslurnar sem frænka Önnu fékk fyrir að hafa 

hana í fóstri ekki áhrif á samband þeirra. Hins vegar hafði slæmt samband 

þeirra í milli síðar meir áhrif á viðhorf Önnu til greiðslanna. Henni þótti 

frænka sín að mestu nýta peningana fyrir sjálfa sig en ekki henni til 

hagsbóta. 

Af viðhorfsbreytingu Önnu til greiðslanna má velta því fyrir sér hvort 

komi á undan, slæmt viðhorf til launa fósturforeldra eða erfitt samband 

þeirra í milli. Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma eru greiðslurnar 

fósturbörnunum til ama þegar þeim líður hvað verst í fóstri sínu. 

Hafa skal í huga að margir ólíkir þættir hafa áhrif á samskipti á 

fósturheimili. Þar má nefna ólíka skapgerð heimilisfólks, orsakir fóstursins, 

aldur fósturbarns, fyrirframgefnar væntingar þess og/eða fósturforeldra og 

tengsl fósturbarns við kynfjölskyldu (Christiansen o.fl., 2010; Butler og 

Charles, 1999; Guðrún Kristinsdóttir, 2010; Vinnerljung og Sallnäs, 2008; 

Egelund og Vitus, 2009). Því má álykta að sumar fósturráðstafanir gangi 

einfaldlega ekki upp vegna þess að fósturbarn og fósturfjölskylda ná ekki 

tengslum sem byggjast á gagnkvæmri umhyggju og virðingu. 

Í ljósi tölvunotkunar Einars á heimili kynmóður og þeirrar einangrunar 

sem hún olli á fósturheimilinu er vert að staldra við. Hafa ber í huga að börn 

sem koma í fóstur á unglingsaldri hafa ef til vill verið í nánari sambandi við 

tölvur en fólk árin sem þau voru á heimili kynforeldra sinna. Að því má leiða 

að samskipti við fjölskyldu, jafnaldra og aðra verði í minna lagi. Ef til vill má 

því á ætla að félagsþroski þeirra og samskiptahæfni samsvari ekki aldri í 

öllum tilvikum og að þurfi þau stuðning á því sviði.  
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Einnig er aðgangur að hinum ímyndaða heimi tækninnar auðveld leið til 

flótta frá raunveruleikanum og því ákjósanlegri kostur en samverustundir 

með nýrri fjölskyldu sem geta reynt talsvert á, jafnvel þó góð félagsleg færni 

sé til staðar. Til að mynda er Einari tíðrætt um tölvunotkun sína í 

aðdraganda fósturs og þau vandkvæði sem hún olli honum í fóstrinu. 

Í nútíma samfélagi er samt krafa um lágmarks tæknilega hæfni og því er 

nauðsynlegt að börn fái tækifæri til að læra og viðhaldi henni. Einnig er 

tæknin í auknum mæli notuð til tengslamyndunar og samskipta og því um 

torfarinn veg að þræða. 

Störf barnaverndar 

Í 65. grein barnaverndarlaga segir að markmið fósturráðstafana felist í því 

að tryggja barni uppeldi og umönnun innan fjölskyldu sem best hentar 

þörfum þess (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hins vegar má setja 

spurningarmerki við starfshætti barnaverndar hvað varðar úrræði og 

fósturheimili sem best hentar þörfum fósturbarna. Einar var til að mynda 

kominn í fóstur innan mánaðar frá því að hann bað um það. Hann flutti 

fimmtán ára gamall til fjölskyldu sem hafði nýlega fengið leyfi til að fóstra 

barn og hafði óskað eftir barni í kringum tíu ára aldurinn. 

Það má því spyrja sig hvort fósturfjölskylda hans hafi verið tilbúin að 

takast á við Einar og það sem unglingsárunum fylgir, sér í lagi þar sem þau 

höfðu ekki sjálf átt börn á unglingsaldri. Í þessu tilviki má spyrja sig hvort 

starfsmaður barnaverndar hafi verið að hugsa um hag allra aðila málsins 

eða sett í forgang að finna fósturúrræði sem fyrst. Því verður þó ekki svarað 

hér. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fósturrof verður vegna margra 

samverkandi þátta og að góður undirbúningur fósturforeldra, þjálfun og 

stuðningur dregur úr líkum á því að upp úr dvöl barns slitni (Butler og 

Charles, 1999, bls. 9; Christiansen o.fl., 2010). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að fósturrof verður meðal annars vegna ófullnægjandi stuðnings. Í ljósi 

þessa má ætla að fósturforeldrar Einars hafi haft þörf fyrir stuðning og 

aðhald frá barnaverndinni til þess að vera betur í stakk búin til að veita 

Einari þann stuðning og aðhald sem hann þarfnaðist (Christiansen o.fl., 

2010).  

Eftirfylgni barnaverndar með ungmennunum virðist almennt hafa verið 

ábótavant sem hafði ýmis áhrif á líf þeirra. Það er frekar að reglur og rútínur 

hafi verið í fyrirrúmi og næmi á líðan barnanna hafi ekki verið í öndvegi. 

Starfshættir barnaverndar virðast vera á þann veg að þegar barni hefur 

verið komið fyrir hjá fósturfjölskyldu þurfi starfsmennirnir strax að snúa sér 
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að næsta aðkallandi máli. Það þarf ekki að undra að svo sé þegar 

starfsumhverfi þeirra er skoðað. Málafjöldi barnaverndar er mun meiri en 

starfsmenn virðast ráða við (Ársskýrsla Barnaverndarstofu, 2012-2013, 

2014, bls. 136).  

Einar hafði ekki mætt reglulega í skóla til lengri tíma og íhlutun 

barnaverndar hafði lítil áhrif þar til hann tók sjálfur af skarið fimmtán ára 

gamall. Það hlýtur þó að teljast til undantekninga að börn óski sjálf eftir því 

að fara í fóstur. Jökull hafði einnig alla tíð mætt illa í skóla en hann fór fyrst í 

fóstur þegar hann var fjórtán ára gamall. Með tilliti til þess að í landinu gilda 

lög um skólaskyldu barna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) er vert að velta 

því fyrir sér hvers vegna Einar og Jökull voru eins lengi í umsjá kynforeldra 

og raun ber vitni.  

Silja, Anna og Þórunn voru hins vegar allar teknar frá kynforeldrum 

sínum ungar að aldri, frá 4–7 ára. Barnavernd greip því fyrr inn í þeirra 

aðstæður en drengjanna þó ætla megi að aðstæður Jökuls hafi ekki verið 

síður aðkallandi en þeirra. Þar sem þær voru lengur í fóstri en drengirnir var 

meiri eftirfylgni með þeirra fóstri. Silju virðist hafa staðið á sama um 

heimsóknir barnaverndar. Hún var ekki alltaf sátt í fóstrinu en vildi ekki eiga 

á hættu að vera flutt á annað heimili svo að hún ákvað að tjá sig ekki um 

líðan sína við starfsfólk barnaverndar.  

Neyslu sinnar vegna og erfiðrar hegðunar á unglingsárum hafði 

barnavernd regluleg afskipti af lífi Önnu. Því hafði hún ef til vill meiri 

samskipti við barnaverndarstarfsmenn í bernsku sinni en hin ungmennin. Að 

sama skapi hefur hún versta viðhorfið til þeirra af ungmennunum og kveðst 

fegin því að vera orðin lögráða og laus við afskipti þeirra. Staða hennar í dag 

ber íhlutun barnaverndar ekki gott vitni og jafnvel hefði það verið henni í 

hag að vera flutt til í fóstri og losna þar með úr því umhverfi sem hún var í. 

 Lögbundnu eftirliti með fóstri Þórunnar virðist hafa verið framfylgt. Hins 

vegar var brotið á rétti Þórunnar þegar starfsmaður fór ekki með hana 

afsíðis til að ræða við hana einslega um líðan hennar á fósturheimilinu.  

Þórunn á erfiðast með að sætta sig við að aðstæður fósturforeldranna sem 

hún fór til hafi ekki verið athugaðir nægilega vel. Hún segist hafa heyrt það 

seinna meir frá fólki kunnugu fósturforeldrum hennar að fósturbarnið sem 

dvaldi hjá þeim áður en hún kom hafi kvartað undan þeim og hafi verið 

komið fyrir annars staðar í framhaldinu. 
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Niðurstöður í hnotskurn 

Áhugavert er að athugunum sem rannsakandi vitnaði í um slæmar 

afleiðingar reka (Vinnerljung og Sallnäs, 2008; Andersson, 2009) ber ekki 

saman við niðurstöður þessarar rannsóknar.  

Stöðugleiki er tvímælalaust mikilvægur í lífi barna og ekki síst þeirra sem 

hafa búið við óviðunandi heimilisaðstæður og atlæti hjá kynforeldrum 

sínum. Samkvæmt Andersson (2009, bls. 14) er óstöðugleiki í fóstri 

sömuleiðis álitinn áhættuþáttur og fósturrof og flutningur í fóstri álitið 

skipbrot.  

Niðurstöður mínar benda hvorki til þess að stöðugleiki í búsetu í fóstri sé 

vísir að innri stöðugleika né að óstöðugleiki í fóstri sé vísir að innri 

óstöðugleika. Þannig virðast gæði samverunnar fremur en magn skipta máli. 

Fyrsta fósturfjölskylda Einars og seinni fósturfjölskylda Jökuls eru gott dæmi 

um hvernig stutt samvera getur leitt til sterkra tengsla. Það að gera sitt 

besta og reyna allar mögulegar leiðir til að sýna fósturbarninu að þér sé 

annt um velferð þess í orðum og gjörðum er vænlegt til vinnings. Það sýnir 

barninu að þið séuð saman í liði, að það þurfi ekki að standa eitt. Það er 

staðfesting á því að hlutskipti þess í lífinu geti verið annað og að það muni 

fá aðstoð við að rækta sínar bestu hliðar og hæfileika.  

Líðan ungmennanna í fóstri var misjöfn og bjargráð þeirra á 

fullorðinsárum misjöfn að gæðum. Einar, Jökul og Þórunni rak á milli heimila 

og því er fóstur þeirra óstöðugt, samkvæmt skilgreiningunni að flytja einu 

sinni eða oftar á milli heimila í fóstri. Einar og Þórunn bjuggu einnig við innri 

óstöðugleika en Jökull finnur fyrir innri stöðugleika og farnast hvað best af 

ungmennunum sem hér um ræðir. Að sama skapi bjuggu Silja, Anna og 

Þórunn allar við stöðugt fóstur samkvæmt skilgreiningunni, fóstur sem varir 

í fjögur ár eða lengur en fundu allar fyrir miklum innri óstöðugleika. Það má 

því ljóst vera að reki hafði ekki afgerandi áhrif á líðan ungmennanna þegar 

þau voru í fóstri, þó síður sé. Af því má álykta að starfsmenn barnaverndar 

þurfi ekki að vera smeikir við að flytja börn til í fóstri ef aðstæður kalla á 

það. Þvert á móti getur reki í fóstri haft jákvæð áhrif á líðan þeirra ef fyrri 

aðstæður bera lítinn árangur. 

Svarið við rannsóknarspurningunni „Hvað einkennir farsæld í fóstri með 

tilliti til stöðugleika? er að þau tilfinningatengsl sem fósturbörn mynda í 

fóstri hafa mun meiri áhrif á farsæld þess en föst búseta.  En athuga ber að 

ekki verður alhæft út frá svo lítlu úrtaki sem hér var byggt á. Að sama skapi 

þarf að fara varlega í samanburð við rannsóknir Vinnerljung og Sallnäs 

(2008) og Andersson (2009) sem gerðar voru með öðrum hætti en mín bæði 

hvað úrtaksstærðir og snið snertir. 
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Farsæld í fóstri má merkja af þeim fimm þáttum sem Schofield og Beek 

(2009) hafa sett upp í líkani sínu um traustan grunn fósturbörnum til handa. 

Fram hefur komið að þættirnir eru: að vera til staðar, tilfinninganæmi, 

viðurkenning, samvinna og að tilheyra. Þeir eru samverkandi og hafa þannig 

áhrif á hvern annan í uppeldi barna og vinna saman að auknum framförum í 

samskiptum og auknum gæðum samverustunda fósturfjölskyldna. Gildi 

líkansins fyrir fósturforeldra virðist mikið. Með vísan til þess geta þeir betur 

gert sér grein fyrir því sem fósturbarn þeirra þarfnast og sett markmið í 

samræði við þarfir þess. Líkan Schofield og Beek fann rannsakandi við 

upphaf rannsóknarinnarog hefur það reynst notadrjúgt. Það inniheldur 

þætti sem oft koma við sögu í uppeldi barna en að því er best er vitað hefur 

það ekki verið notað áður í rannsóknum á fóstri barna á Íslandi.  

Að sama skapi eru þættirnir umönnun, líðan, tengsl, sjálfræði og 

aðstæður sem Guðrún Kristinsdóttir (2004, bls. 20 – 21) dró saman úr fjölda 

rannsókna og taldir eru stuðla að jákvæðri útkomu fyrir börn í fóstri 

gagnlegir fyrir fósturforeldra en ekki síður starfsmenn barnaverndar. Með 

þáttunum fimm (Guðrún Kristinsdóttir, 2004) og líkani Schofield og Beek 

(2009) fæst heildstæð yfirsýn yfir fóstur barns. Með aðstoð þeirra beggja er 

hægt er að greina þætti sem vel er unnið með í fóstri sem og þá sem þarf að 

huga betur að. Stuðningur starfsmanna barnaverndar við fósturfjölskyldur 

og fósturbörn getur þannig verið markviss í samræmi við niðurstöður 

greiningar.  
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6. Lokaorð 

Það eru mikil viðbrigði í lífi hvers barns að þurfa að fara í fóstur og yfirgefa 

kynforeldra sína, sama hversu slæmur aðbúnaður heima fyrir hefur verið 

hjá þeim. Því er hlutverk barnaverndarstarfsmanna gríðarlega mikilvægt og 

störf þeirra geta ráðið heill og hamingju barnanna sem eru í þeirra umsjá. Í 

viðtölunum kom fram að ungmennin voru að mestu sammála um að þeim 

þóttu heimsóknir barnaverndar á fósturheimilin erfiðar og streituaukandi. 

Þeim þóttu þær óþægilegar og þá sér í lagi þegar þeim leið ekki vel í 

fóstrinu. 

 Það er því ljóst samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar að 

nauðsynlegt er að beina kastljósinu betur að starfsháttum barnaverndar-

starfsmanna. Hvað varðar vitjanir þeirra til barna á fósturheimilum gæti til 

dæmis verið vænlegt að hefja heimsóknina á því að einbeita sér fyrst og 

fremst að barninu og ræða við það einslega áður en rætt er einslega eða 

ásamt fósturbarninu við fósturforeldrana. Þetta gera vafalaust sumir en 

mikið vantar á rannsóknir á vinnulagi í barnavernd hér á landi og því ekki 

hægt að fullyrða um það. Brýnt er að auka slíkar athuganir. 

Hafa mætti í huga að taka barnið út af fósturheimili, fara í bíltúr, ísrúnt, 

kaffihús eða göngutúr ef veður leyfir. Það er oft auðveldara að segja frá 

einhverju erfiðu ef maður þarf ekki að horfa beint í augu fólks. Einnig er 

hægt er að taka viðtalið upp með leyfi barnsins til að hlusta á seinna. Þannig 

getur starfsmaður barnaverndar eða annar óháður aðili skoðað hvort hann 

hafi gefið barninu nægan tíma til að tjá sig. Hvort hann hafi talað of mikið 

og hvort hann hafi almennt spurt réttra spurninga miðað við aldur og 

þroska barns.  

 

Það er von mín að frásagnir ungmennanna sem hér um ræðir geti nýst 

starfsfólki barnaverndar á jákvæðan hátt í störfum þeirra. Í viðtölunum kom 

skýrt í ljós hvað unga fólkið hafði frá miklu að segja. Þau virtust hafa mikla 

þörf fyrir að tjá sig um fóstrið og gerðu það vel. Þau höfðu sum hver sjaldan 

eða aldrei talað um reynslu sína af fóstri.  Einkenndi það viðtölin að fyrri 

hluta þeirra tjáðu ungmennin sig um það sem þeim lá á hjarta áður en 

rannsakandi kom orði að og fór þá skipulega með þeim yfir upplifun þeirra 

og reynslu í fóstri. Af þessu að ráða má velta því fyrir sér hvort fósturbörn 

hafi þörf fyrir sameiginlegan vettvang þar sem þau geta tjáð sig og heyrt 
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upplifanir annarra af fóstri og jafnvel speglað sína reynslu í þeirra. Það væri 

einnig til þess gert að rjúfa einangrun þeirra einstaklinga sem upplifa að 

þeirra reynsla í fóstri sé ólík annarra, að þau séu ekki ein og að aðrir hafi 

skilning á þeirra líðan, reynslu og upplifun. Verk þetta er liður í þeirri 

viðleitni að opna heim fósturráðstafana og ekki síst í augum barna í fóstri 

sem og uppkominna fósturbarna.  

Hvað varðar fósturforeldra vonast ég einnig til að rannsóknin opni betur 

augu þeirra fyrir því hvaða þættir eru mikilvægir varðandi líðan og velferð 

fósturbarna. Það er stór ákvörðun að taka að sér barn í fóstur. Það er því 

brýnt að fósturforeldrar séu sem best undirbúnir á allan hátt og geri sér vel 

grein fyrir bæði áhrifum sínum á líf barns sem og þeim áhrifum sem koma 

barnsins getur haft á þeirra eigin fjölskyldu.  

Sá tími sem þeir hafa með barni er mismikill en hversu stutt sem 

samveran er getur hún haft afgerandi áhrif á líf þess um ókomna tíð. 

Eins og áður hefur komið fram eru rannsóknir á fóstri, afdrifum 

fósturbarna, högum þeirra og líðan á Íslandi af skornum skammti. Slíkt hið 

sama á við  um rannsóknir á fóstri almennt, starfsháttum barnaverndar, 

líðan og viðhorfum fósturforeldra og fóstursystkina svo eitthvað sé nefnt. 

Rannsókn þessi nýtist sem innlegg í umræðu um stöðu fósturmála á Íslandi 

og verður vonandi hvati til frekari rannsókna á málefnum fósturbarna og 

annarra sem að fósturráðstöfunum koma.  

Helsti lærdómur verksins er að taka þarf tillit til fyrirframgefinna 

væntinga fósturbarna, fósturforeldra og eigin barna þeirra. Að það sé 

vænlegt til vinnings að ræða opinskátt um væntingar hlutaðeigenda fyrir 

fóstur með það fyrir augum að draga úr vonbrigðum og óvæntum 

uppákomum sem orðið geta við upphaf fósturs og haft slæm áhrif á 

tengslamyndun fósturbarns og fósturfjölskyldu. Að markmið fóstursins séu 

skýr frá upphafi og að fósturforeldrar geri sér betri grein fyrir því hve mikil 

áhrif þau geta haft á líf fósturbarns og reynslu þess og líðan þó að einungis 

sé um tímabundið fóstur að ræða.  
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Viðauki I 

 

Leyfisumsókn 

 

Kópavogur 21. ágúst 2012 

 

Barnavernd Reykjavíkur 

Borgartúni 10-12 

105 Reykjavík 

 

Undirrituð er nemi við uppeldis- og menntunarfræðideild við Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna að meistaraprófsrannsókninni Stöðugleiki í fóstri í 

uppeldis- og menntunarfræði. Leiðbeinandi minn er dr. Guðrún 

Kristinsdóttir prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég hef fylgst með lífi nokkurra fósturbarna til fjölda ára og hef mikinn 

áhuga á ólíkum aðstæðum þeirra, líðan og velferð. Margir ólíkir þættir hafa 

áhrif á velferð barns í fóstri, þeirra á meðal mannlegir þættir sem erfitt er 

að gera ráð fyrir þar sem margir koma að fóstri barns. Í nær öllum tilfellum 

eru það að minnsta kosti barnið sjálft, kynforeldrar þess, fósturforeldrar, 

systkin, fóstursystkini og starfsmenn barnaverndar. Vegna aðstæðna og 

aldurs eru fósturbörn oft þögulir þátttakendur í fósturferlinu og því er 

mikilvægt að leita til fyrrverandi fósturbarna eftir upplýsingum og fá þannig 

fram raddir þeirra, heyra þeirra skoðanir og upplifanir af fóstri. Með því vil 

ég stuðla að frekari uppbyggingu á samstarfi starfsmanna barnaverndar, 

fósturforeldra, kynforeldra og fósturbarna. 

Rannsóknarspurning mín er: Hvað einkennir farsæld í fóstri með tilliti til 

stöðugleika? Hún beinist að upplifun unga fólksins af fóstri og sérstaklega af 

því að flytja milli heimila en sem kunnugt eiga slíkar breytingar sér stað og 

mikilvægt hvernig tekst til með þær.  

Með bréfi þessu óska ég góðfúslega eftir leyfi Barnaverndar 

Reykjavíkur til að fá upplýsingar um fósturbörn á hennar vegum sem fædd 

eru á árunum 1987–1994. Til að tryggja að niðurstöður verði sem bestar 

sækist ég eftir að ræða við þrjá drengi og þrjár stúlkur sem fædd eru á 

þessum árum og fóru í fóstur eftir átta ára aldur. Þar af þrjá einstaklinga 

sem hafa upplifað stöðugleika og þrjá sem hafa upplifað óstöðugt fóstur. 

Stöðugt fóstur er skilgreint sem fóstur sem hefur varað í að minnsta kosti 
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fjögur ár. Óstöðugt fóstur er skilgreint sem fóstur þar sem barn hefur 

upplifað flutning á milli heimila. Ég sný mér til Barnaverndar Reykjavíkur 

vegna þess hve mörg börn fara í fóstur á vegum stofnunarinnar. 

Ég geri mér grein fyrir að rannsóknarefnið er viðkvæmt. Farið verður 

með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Ég mun gæta ýtrustu nafnleyndar 

og fylgja reglum Persónuverndar við framkvæmd athugunarinnar sem 

verður tilkynnt þangað. Ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstakra 

aðila eða staða. Allra gagna verður vandlega gætt á meðan á athugun 

stendur og einungis ég og leiðbeinandi minn munum hafa aðgang að þeim. 

Gögnunum verður eytt að rannsókn lokinni. Ætlun mín er að það verði í lok 

árs 2012. 

Ég vona að Barnaverndarnefnd Reykjavíkurborgar þyki verkefnið 

mikilvægt og tekið verði vel í þessa málaleitan. 

 

Virðingarfyllst: 

 

__________________________________________________ 

Vilborg Hjörný Ívarsdóttir 

 

Sími: 822-5656 

Netfang: vhi@hi.is 
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Viðauki II 

 

Samþykki fyrir þátttöku 

 

 

 

Samþykki 

Fyrir þátttöku í rannsókninni Stöðugleiki í fóstri 

 

Með rannsókninni Stöðugleiki í fóstri er þér boðið að taka þátt í rannsókn 

um það hvernig er að flytja á fósturheimili, einu sinni eða oftar og aðlagast 

nýjum aðstæðum. Í rannsókninni er þú beðin(n) um að segja frá daglegu lífi 

þínu og reynslunni af flutningi á milli heimila. Hvernig leið þér þá? Varstu 

sátt(ur) við flutninginn á sínum tíma? Ertu sátt(ur) við flutninginn í dag? 

Tilheyrðir þú fjölskyldunni?. 

Viðtalið verður tekið upp og síðan skrifað niður en nafn þitt eða annað 

um það hver þú ert kemur hvergi fram. Þegar niðurstöður verða birtar 

verður þess gætt að ekki sjáist um hvaða fólk eða staði er að ræða. 

Rannsakandi og leiðbeinandi hafa aðgang að upplýsingum úr viðtölunum en 

aðrir ekki og þeim verður eytt að rannsókn lokinni. 

Með undirskrift minni lýsi ég því yfir að ég tek þátt af fúsum og frjálsum 

vilja. Ég veit að ef ég skipti um skoðun og vil hætta, get ég gert það hvenær 

sem er án útskýringa, einnig í miðju viðtali. Ég veit að ég þarf ekki að svara 

öllum spurningum og get tekið það fram í viðtalinu ef ég óska þess að tala 

ekki um ákveðin atriði. 

Ég skil að það að rifja upp og segja frá reynslu minni af fóstri getur vakið 

upp erfiðar hugsanir og haft áhrif á líðan mína. Ef það gerist að viðtölum 

loknum, veit ég að mér er velkomið að leita til rannsakanda um ráðleggingar 

um hvert ég get leitað eftir aðstoð. 

Ég hef lesið og skilið þessar upplýsingar og samþykki að taka þátt í 

rannsókninni Stöðugleiki í fóstri sem gerð er við Háskóla Íslands undir stjórn 

dr. Guðrúnar Kristinsdóttur prófessors. 
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Staður og dagsetning____________________________ 

 

______________________________________________________________

Undirskrift þátttakenda   sími   netfang 

 

Ef þú vilt spyrja um eitthvað varðandi rannsóknina seinna veitum við fúslega 

frekari upplýsingar. 

 

Vilborg Hjörný Ívarsdóttir sími 822 5656 vhi@hi.is 

Guðrún Kristinsdóttir sími 563 3963 gkristd@hi.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


