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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til fullnaðar meistaragráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum með áherslu á sérkennslufræði við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 40 ECTS einingar.  

Þegar ég hóf meistaranámið hafði ég þegar brennandi áhuga á 

málefnum fósturbarna, einkum í tengslum við skólagöngu þeirra. Hún hafði 

lítillega verið athuguð hérlendis og taldi ég að niðurstöður slíkrar 

rannsóknar gætu fært nýja þekkingu til að styðja við skólagöngu þeirra. 

Verkefnavinnan tók lengri tíma en áætlað var í upphafi og stóð með hléum 

yfir um 5 ára tímabil með námi og vinnu. Ástæður þessa langa vinnuferlis 

voru einkum auknar ábyrgðarstöður í heimabyggð og persónulegar 

aðstæður.  

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Guðrúnar Kristinsdóttur prófessors 

við Háskóla Íslands. Samstarf okkar hefur verið ánægjulegt og þakka ég 

henni af heilhug fyrir faglega leiðsögn, ábendingar og ómetanlegan 

stuðning. Fundir okkar voru árangursríkir og skemmtilegir, alltaf var stutt í 

glens og léttur hlátur hennar verður mér ávallt í minni. Sérfræðingi 

verkefnisins, Gunnari E. Finnbogasyni prófessor við Háskóla Íslands, færi ég 

bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar ábendingar og aðstoð við verkefnið.  

Hetjur þessa verkefnis eru ungmennin fjögur sem gáfu mér innsýn í líf 

sitt og skólagöngu á áhrifaríkan hátt. Án þeirra hefði þetta verk aldrei litið 

dagsins ljós. Ég lít á það sem forréttindi að hafa fengið að kynnast þeim, 

setjast niður með þeim og hlusta á sögu þeirra. Ég vona og trúi að þau eigi 

farsæla framtíð og óska þeim velfarnaðar á lífsleiðinni. Fósturforeldrum og 

foreldrum barnanna færi ég mínar innilegustu þakkir fyrir að leyfa mér að 

taka viðtöl við börnin þeirra. Það er ekki sjálfgefið að leyfa slíkan aðgang að 

börnum sínum og til þess þarf kjark og þor. Þeir hafa lagt sitt á vogarskálar 

nýrrar þekkingar. 

Samstarfsfólki og vinum þakka ég fyrir dygga aðstoð á lokasprettinum. 

Ég þakka einnig Vilborgu Hjörnýju Ívarsdóttur, Ingibjörgu Ýri Pálmadóttur og 

Jóhönnu Kristínu Gísladóttur samfylgdina í meistaranáminu. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir aðstoð, stuðning og 

þolinmæði sem hún hefur sýnt mér í námsferlinu öllu.  
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Ágrip 

Ritgerðin byggist á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar og fjallar um 

fósturbörn og skólagöngu með tilliti til samvinnu, þátttöku og valdeflingar. 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu fósturbarna af 

skólagöngu en einnig var horft til þess hver hlutur samvinnu, þátttöku og 

valdeflingar þeirra var í tengslum við starf barnaverndarnefnda og 

grunnskóla. Rætt var við fjögur fósturbörn, tvær stúlkur og tvo drengi á 

aldrinum 14-16 ára, sem voru á grunnskólaaldri og í tímabundnu eða 

varanlegu fóstri. Reynsla þeirra var því að hluta fersk og ný. Börnin áttu 

lögheimili í fjórum landsfjórðungum og öll höfðu reynslu af fóstri og 

skólagöngu fjarri lögheimili. Málefni þeirra féllu undir barnaverndarnefndir 

á mismunandi svæðum. Rannsóknin var þátttöku- og barnmiðuð 

tilviksrannsókn. Leitast var við að hlusta á raddir fósturbarnanna og eignast 

hlutdeild í reynslu þeirra og skoðunum á skólagöngu og samvinnu, þátttöku 

og valdeflingu.  

Væntingar standa til að niðurstöður gefi nýja innsýn í reynslu 

fósturbarna af skólagöngu og geti orðið til ávinnings fyrir fræðaheiminn, 

fagstéttir, foreldra, fósturforeldra og fósturbörn. 

Niðurstöður benda til að reynsla fósturbarna af skólagöngu geti bæði 

verið jákvæð og neikvæð. Þátttakendurnir fjórir höfðu verið í 17 

grunnskólum og byrjað eða skipt um skóla 26 sinnum í heildina. Í þessu 

úrtaki áttu fósturbörnin við margvíslegan vanda að etja. Öll höfðu lent í 

áföllum sem höfðu áhrif á skólagönguna og líf þeirra. Gott starf er víða 

unnið innan skóla og meðal barnaverndarnefnda og einnig í heilbrigðis- og 

sálfræðiþjónustu en annars staðar er starfinu ábótavant. Teikn eru á lofti 

um að þær fagstéttir sem koma að málefnum fósturbarna þurfi að vinna 

saman með kerfisbundnum hætti og skerpa þurfi á vinnulagi, lögum og 

reglum. Niðurstöður benda til þess að setja þurfi skýrari markmið og bæta 

verkferla í tengslum við skólagöngu fósturbarna og að starfsmenn sem 

koma að málefnum fósturbarna þurfi að leggja meiri áherslu á samvinnu, 

þátttöku og valdeflingu þeirra.  
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Abstract 

This thesis is the result of a qualitative study on foster children and their 

experience of schooling in new circumstances. The goal of the research is to 

analyze foster children‘s experience and schooling in a holistic way with 

respect to collaboration of stakeholders, and the children‘s empowerment 

and active participation in their own fate. An analysis is made of how the 

support mechanism succeeds in educating and helping children through 

troubled water into safety and maturity. Four foster children were 

interviewed; two boys and two girls, all 14-16 years of age, who lived 

partially or permanently in foster care while attending primary school. The 

children came from various parts of Iceland and had to attend school far 

away from home. Their casehandling fell under various child welfare 

committees in different regions. Therefore the research covers a wide 

geographic area. The case study aims for the participation of the 

adolescents and an effort is made to share their experience and views 

regarding their schooling, participation and empowerment in their own 

affairs.  

It is hoped that the results give a new insights into the experience of 

foster children and can become valuable in theoretical and professional 

context as well as giving guidance to foster carers and parents as well as 

children and the school system as a whole.  

The results indicate that the children’s experience of temporary foster 

care and schooling can both have positive and negative consequences. The 

four interviewees had attended 17 schools amongst them and started or 

changed schools 26 times in all. The case study accumulated several types 

of problems. All the children had had negative experience in their personal 

lives that influenced their schooling and their lives on the whole. In some 

places very good performance was shown by the schools and child welfare 

committees, also amongst the health- and mental care professionals. In 

other parts the support system failed. Indications were found of lacking 

collaboration and harmonization amongst the professionals across services. 

Systematic collaboration to cover all gaps in the support system is still 

needed, clear working methods have to be formulated and better 

legislation relating to children affairs should be passed. Furthermore, 

clearer goals need to be set for all procedures concerning formal school 

attendance of children who go into foster care. It is also revealed that 

professionals within the child care system need to increase cooperation and 

involve and empower the children who depend on their work.  
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1 Inngangur 

Börn á Íslandi eru skólaskyld frá 6 til 16 ára aldurs (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Skólaganga er flestum börnum eðlileg og jákvæð reynsla. 

Rannsóknir benda til að skólaganga fósturbarna sé almennt ekki eins 

árangursrík og ánægjuleg og hjá jafnöldum þeirra. Því er ástæða til að skoða 

reynslu fósturbarna af skólagöngu og hvað það er sem hefur áhrif á gott eða 

slæmt gengi þeirra í skóla.  

Hið opinbera ber ábyrgð á velferð barns meðan á fóstri stendur og þar af 

leiðandi á velferð þess á skólagöngu. Fóstur er afgerandi inngrip í líf barns 

og fjölskyldu þess. Þó að oft sé um jákvæða breytingu á högum þess að 

ræða skapar hún álag á barnið, sem eignast nýjan dvalarstað, þarf að 

tengjast og aðlagast nýrri fjölskyldu og skiptir um daglegt umhverfi hvað 

snertir skóla og tómstundaiðkun (Guðrún Kristinsdóttir, 2011, 128). 

Rannsóknir á Norðurlöndum og í Bretlandi sýna að fósturbörn standa 

umtalsvert verr á flestum sviðum, t.d. í skóla, en börn almennt eða 

samanburðarhópar (Egelund, Christensen, Jakobsen, Jensen og Olsen, 2009, 

50) og sömu sögu má segja í BNA. Þótt hérlendar rannsóknir með 

fósturbörnum séu fáar ríma niðurstöður við ályktanir sumra erlendra 

rannsókna. 

Fósturbörn og skólaganga er viðfangsefni þessarar rannsóknar, eins og 

sést af heiti hennar. Tilgangur hennar er að öðlast skilning á hvernig 

fósturbörn á Íslandi upplifa grunnskólagöngu sína og hvernig þau standa að 

vígi námslega, tilfinningalega, félagslega og með tilliti til almenns 

heilbrigðis. Þá vil ég skoða samvinnu við þau af hálfu opinberra stofnana, 

þ.e. skólans og barnaverndarinnar, þátttöku þeirra í ákvarðanatöku um 

eigin málefni og hvort barnavernd og skólar nota valdeflandi aðferðir í starfi 

sínu með börnum.  

Börn eiga að njóta sömu réttinda og fullorðnir en sökum þroska- og 

reynsluleysis þurfa þau sérstaka vernd. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

kveður á um réttindi barna og er þeim skipt í þrjá flokka, vernd, umönnun 

og þátttöku. Í sáttmálanum eru þarfir barna tíundaðar á lagamáli og 

endurspeglast þar þekking sú sem til staðar er á þroska og nauðsynlegum 

uppeldisskilyrðum barna, hvar sem er í heiminum, til að eiga farsæl 

uppvaxtarár (Gunnar E. Finnbogason, 1999, 236-237). Tólfta grein 

sáttmálans kveður á um að tryggja skuli barni sem myndað geti skoðanir 
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rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða. Tekið skal 

réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur og þroska þess. 

Barnasáttmálinn var fullgiltur á Íslandi árið 1992 og lögfestur árið 2013 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Ég legg 

12. gr. Barnasáttmálans til grundvallar rannsókn minni. Raddir fósturbarna 

eiga fullan rétt á að hljóma.  

Fagleg og persónuleg reynsla mín leiddi mig að þessu rannsóknarefni en 

fósturbörn og afdrif þeirra eru mér afar hugleikin. 

Fagleg reynsla 

Ég er leikskóla-, grunnskóla- og sérkennari að mennt og hef stundað kennslu 

nær óslitið frá útskrift vorið 1990, lengst af úti á landi. Upp úr aldamótum 

hef ég sem skólastjóri, kennari og sérkennari komið að kennslu barna í 

fóstri, sem dvalið hafa á fósturheimilum í sveitarfélaginu og sótt hafa 

skólann okkar. Vinna mín með fósturbörnunum, sem brátt fylla þrjá tugi, 

hefur gefið mér mikið. Skólaganga þeirra hefur orðið mér ærið 

umhugsunarefni þessi ár. Mér hefur sárnað mest að okkur, sem störfum við 

skólann, hefur ekki verið skapað það starfsumhverfi og við ekki fengið þann 

stuðning sem ég tel nauðsynlegan til að takast á við margþættan vanda 

barnanna sem um ræðir. Þetta bitnar fyrst og fremst á börnunum, sem 

þarfnast meiri stuðnings og sérfræðiþjónustu en við erum í stakk búin að 

veita. Farsæl skólaganga og menntun stuðla að því að einstaklingi farnist vel 

í lífinu og það á líka við um fósturbörn. Þessi reynsla leiddi mig að 

rannsóknarefninu. Ég vil vita hvað börnin upplifa, ég vil sjá það með þeirra 

augum og skynja tilfinningar þeirra og geta miðlað þessu með þeirra orðum.  

Persónuleg reynsla 

Áhuga minn á málefnum þeirra sem standa höllum fæti má rekja til upp-

vaxtaráranna. Ég ólst upp á bóndabæ við almenn sveitastörf og gott atlæti. 

Það sem var sérstakt við æskuheimili mitt var að þar stóðu dyrnar ávallt 

opnar þeim sem áttu um sárt að binda eða áttu við fötlun að etja. Á 

bernskuheimili mínu áttu börn og ungmenni í erfiðri stöðu athvarf um lengri 

eða skemmri tíma. Ég man að mér sem barni var mjög eðlilegt að 

umgangast alla og skilja og skynja allt. Þá er ég móðir fjögurra barna og veit 

hversu mikilvæg uppvaxtarárin eru fyrir börn.  

Rannsakandi leitast við að svara því hver reynsla fósturbarna er af 

skólagöngu með tilliti til samvinnu, þátttöku og valdeflingar.  
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Rannsóknarspurningin 

Í rannsókninni er skólaganga fósturbarna til athugunar út frá þeirra eigin 

upplifun og reynslu. Lagt er upp með eina rannsóknarspurningu en til að 

dýpka fræðilega umræðu er leitast við að svara þremur undirspurningum.  

Rannsóknarspurningin er þessi: 

Hver er reynsla fósturbarna af skólagöngu?  

Þar sem þátttakendur eru valdir með það í huga að þeim hafi verið 

ráðstafað af hálfu hins opinbera, þ.e. barnaverndarnefndar, í fóstur utan 

lögheimilissveitarfélags, tengist reynsla barnanna meðal annars upplifun 

þeirra á skólagöngu í nýjum skóla og þáttum í félagslegu og tilfinningalegu 

lífi þeirra. Einnig verður horft til þess hver hlutur samvinnu, þátttöku og 

valdeflingar þeirra er í tengslum við starf barnaverndarnefnda og 

grunnskóla.  

Undirspurningar eru þessar: 

Hver er upplifun fósturbarna af samvinnu um eigin málefni? 

Hver er reynsla fósturbarna af þátttöku í eigin barnaverndar- og 

skólastarfi? 

Hver er upplifun fósturbarna af valdeflingu? 

Meginspurningunni er ætlað að varpa ljósi á þá upplifun sem börnin sjálf 

hafa af tímabundinni skólagöngu og að lýsa henni með þeirra eigin orðum. 

Með því er ætlunin að draga megi fram nýja þekkingu sem gæti orðið 

leiðarljós að faglegri vinnubrögðum varðandi skólagöngu fósturbarna. Síðari 

spurningunum þremur er ætlað að svara því hversu rík samvinna hefur verið 

höfð við börnin, hver þátttaka þeirra er í ákvarðanatöku um eigin málefni og 

hvort þau hafi notið valdeflingar af hálfu hinna fullorðnu sem fara með 

málefni þeirra í tengslum við fósturráðstöfun og skólagöngu. Jafnframt 

verður litið til annarra valdeflandi þátta í umhverfi barnanna. 

Markmið og gildi rannsóknar 

Markmið með rannsókn minni eru eftirfarandi:  

 Að öðlast innsýn í reynslu fósturbarna af skólagöngu í tengslum við 
fósturráðstöfun. 

 Að koma á framfæri eigin reynslu fósturbarna af samvinnu, þátttöku 
og valdeflingu. 

 Að birta nýja þekkingu á málefnum fósturbarna og skólagöngu þeirra 
og skapa þannig grundvöll til aukinnar samvinnu, þátttöku og vald-
eflingar fósturbarna. 
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 Að rannsóknin geti, með nýrri þekkingu, átt þátt í að efla menntun 
fósturbarna, sem er lykill að farsælli framtíð þeirra.  

Gildi rannsóknarinnar felst í fræðilegum ávinningi fyrir alla sem vinna 

með fósturbörnum, þar sem hún bætir við fyrri þekkingu í fræðaheiminum 

og fáar rannsóknir með börnum í fóstri hafa verið gerðar á Íslandi. Þá gæti 

rannsóknin haft hagnýtt gildi fyrir fagstéttir, stjórnvöld, foreldra og 

fósturforeldra, sem nýtt gætu niðurstöður til að skipuleggja og styðja betur 

við skólagöngu barna í fóstri. Þannig gæti hún orðið til leiðsagnar um fagleg 

vinnubrögð í tengslum við tímabundna skólagöngu þeirra. Niðurstöður 

gætu einnig gefið innsýn í fleiri málefni sem tengjast fóstri barna hérlendis. 

Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla með eftirfarandi hætti: Fremst er stuttur 

formáli, útdrættir á íslensku og ensku og efnisyfirlit. Fyrsti kaflinn er 

inngangur þessi ásamt rannsóknarspurningu og skilgreiningu á markmiðum 

og gildi rannsóknar og uppbyggingu ritgerðar. Í öðrum kafla er fræðilegur 

bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur og hugtök skilgreind. Þriðji kafli fjallar 

um erlendar og innlendar rannsóknir á skólagöngu fósturbarna. Þá eru 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar kynnt í fjórða kafla ásamt 

hugsanlegum vandamálum og siðferðilegum álitamálum. Í lokaköflum 

ritgerðar eru helstu niðurstöður viðtala tíundaðar og í kjölfarið eru umræða 

og samantekt. Að síðustu eru lokaorð.  

Í viðauka eru birtar ráðleggingar þátttakenda til barnaverndar og skóla.  
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2 Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla er sagt frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Fyrst eru 

skilgreind þrjú hugtök sem lögð eru til grundvallar fræðilegri umfjöllun í 

rannsókninni, þ.e. valdefling, samvinna og þátttaka, en að síðustu er kafli 

um önnur hugtök sem fyrir koma í ritgerðinni, þ.e. skólaganga, barnavernd, 

fóstur barna, fósturbörn og fósturforeldrar og þau útskýrð. 

Fræðileg nálgun í ritgerðinni er félagsleg að því leyti, að staða barnsins í 

fóstri er miðdepillinn. Þáttur skólagöngunnar í lífi fósturbarna var 

upphaflega miðaður við niðurstöður um fósturbörn í ljósi miðbernskunnar 

og þess vænst að fá yngri viðmælendur. Raunin varð hins vegar sú að 

þátttakendur í þessari rannsókn eru unglingar í efstu bekkjum grunnskóla. 

Valdefling 

Fósturbörn verða að teljast með skerta félagslega stöðu miðað við önnur 

börn. Tengsl þeirra við uppruna sinn, fjölskyldu og annað félagslegt 

umhverfi hafa yfirleitt rofnað umtalsvert. Barnavernd er ábyrgðaraðili 

fósturbarna, sem eru þannig undir eftirliti hins opinbera á annan hátt en 

önnur börn. Þetta gerir stöðu þeirra áhrifaminni en annarra barna og kallar 

á valdeflingu og beitingu lýðræðislegra vinnubragða. Ég kaus því hugtakið 

valdeflingu sem eina af fræðilegum stoðum undir rannsóknina og til að nota 

síðar við fræðilega umfjöllun.  

Flestir þeirra fræðimanna sem skrifa um valdeflingu í faglegu samhengi 

skilgreina hana út frá sálfræðilegu, andlegu, fræðilegu, pólitísku og 

menningarlegu sjónarhorni. Valdefling felur í sér að fólk, einstaklingar eða 

hópar, eflist og fái betri stjórn yfir eigin lífi og öðlist tækifæri til að breyta 

eigin aðstæðum. Hún hefur því frelsandi áhrif að markmiði (Slettebø, 2000, 

76). Hugtakið valdefling (e. empowerment) kemur fyrst fyrir í tengslum við 

réttindabaráttu kvenna og ýmissa minnihlutahópa samfélagsins á sjöunda 

áratug 20. aldar og upp úr 1990 hefur það orðið sífellt mikilvægara fyrir 

réttindabaráttu fólks í viðkvæmari hópum samfélagsins (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006, 66-67).  

Slettebø (2000) fjallar um nokkra fræðimenn sem skilgreint hafa 

valdeflingu á mismunandi vegu. Solomon lítur á valdeflingu sem ferli þar 

sem einstaklingar í erfiðri félagslegri stöðu fá aðstoð við að þroska og efla 

færni sína til að stjórna eigin lífi og auka þannig á lífsgæði, t.d. með 

menntun; Guitérrez lítur aftur á móti á valdeflingu sem ferli af stighækkandi 

innra valdi eða jafnvel pólitísku afli, sem leiðir til þess að einstaklingar öðlist 

vald til að hafa áhrif á og bæta líf sitt; Rappaport lítur á valdeflingu sem ferli 
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þar sem persónur, hópar, félagasamtök og samfélög öðlast vald yfir eigin 

aðstæðum og verði þátttakendur í að taka lýðræðislegar ákvarðanir. Hann 

bendir á að mikilvægt sé að valdefling fari fram á ólíkum stigum, allt frá 

persónubundinni til samfélagslegrar valdeflingar, en markmiðið er að þeir 

sem hún beinist að öðlist aukin borgaraleg og lýðræðisleg réttindi; Swift og 

Lewin skilgreina valdeflingu út frá sálfræðilegu og heimspekilegu 

sjónarhorni en leggja áherslu á hvernig starfsstéttir geta beitt henni faglega 

í starfi sínu með fólki í erfiðri stöðu.  

Valdefling tengist beint vinnuaðferðum sem hafa að markmiði að ná 

fram jafnrétti fyrir minnihlutahópa samfélagsins til eflingar sjálfsmynd fólks, 

sjálfstrausti, sjálfsvirðingu og félagslegri stöðu sem leið að bættum 

lífsgæðum (Thomas og Woods, 2007, 102; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006, 76). Innleiðing valdeflandi aðferða í starfi velferðarþjónustu breytir 

grunnhugmyndum starfseminnar, þar sem einstaklingurinn öðlast aukið 

vald yfir lífi sínu. Fagaðilarnir gefa að sama skapi eftir vald yfir honum. Þetta 

snýst um hugarfarsbreytingu, þar sem ekki er litið á einstaklinga sem 

þiggjendur þjónustu heldur virka notendur, sem hafa áhrif á að móta líf sitt 

og stefnu í velferðarþjónustu (Slettebø, 2000, 83-84; Slettebø, 2013, 580). 

Valdefling snýst um þá grunnhugmynd að fólk öðlist meiri stjórn á lífi sínu 

og tengist hugtakið lífsgæðum, jöfnuði og mannréttindum. Flestir eru 

sammála um að hún sé félagslegt ferli sem á sér stað í samskiptum fólks 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006, 68-76). 

Valdeflandi þátttökumiðaðar aðferðir í velferðarþjónustu miða að lýð-

ræðislegum vinnubrögðum, gagnsæi og trausti. Þátttaka einstaklinga vel-

ferðarþjónustunnar er nauðsynlegur hluti hugmyndafræðinnar að baki vald-

eflingarferlinu, sem miðar að því að virkja fólk sem er valdlaust og gefa því 

tækifæri til að hafa áhrif á stofnanir og þjónustu og aðstæður sínar 

(Slettebø, 2013, 582). Í rannsókn Slettebø (2013) með foreldrum barna í 

fóstri innan norska velferðarkerfisins kom fram að þeir upplifðu, sem 

notendur þjónustunnar, valdleysi, vanrækslu, skort á upplýsingum og 

þátttöku í vistunarferlinu, erfitt aðgengi að félagsráðgjafanum, litla 

stoðþjónustu og enga meðferð. Þátttaka fólks, fullorðinna og barna, er þó 

ekki alltaf möguleg af ýmsum ástæðum.  

Samvinna og þátttaka eru því valdeflandi fyrir einstaklinga og hópa. 

Þegar minnihlutahópar eiga í hlut er það á valdi annarra hópa að tryggja að 

einstaklingar í jaðarstöðu hafi möguleika á að valdeflast, t.d. með lögum, 

markmiðssetningu, stefnumótun og úrræðum félagslegra stofnana. Þetta á 

við um fósturbörn og foreldra þeirra ekki síður en aðra jaðarsetta hópa í 

samfélaginu.  
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Í þessari rannsókn er litið til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins (nr. 18/1992). Þar eru ákvæði um rétt barna til að tjá sig, að tillit sé 

tekið til skoðana þeirra og að þau hafi aðgang að upplýsingum. Hugsunin er 

að athuga hvort þátttakendurnir upplifðu tækifæri til að valdeflast í 

samskiptum sínum við barnavernd og skóla og meta að hve miklu leyti 

stofnanirnar beittu valdeflandi aðferðum í þeirra tilvikum. Þar sem 

valdeflingu er m.a. lýst sem félagslegu ferli í samskiptum fólks þarf barnið 

upplýsingar, áheyrn og stuðning í einhvern tíma til að valdeflast.  

Samvinna 

Sú samvinna sem hér er til umfjöllunar er samvinna í barnavernd. Góð 

samvinna barnaverndarstarfsmanna við börn og foreldra í barnaverndar-

málum virðist skila jákvæðum árangri í átt að valdeflingu þeirra.  

Hérlendis var upp úr 1990 farið að rannsaka barnaverndarstarf og skrifa 

greinar um að vinna mætti betur að barnaverndarmálum og bent á 

samvinnu við börn og foreldra sem vænlega leið til árangurs. Orðið 

barnavernd felur í sér að starfið og þjónustan ætti fyrst og fremst að beinast 

að barninu en ekki foreldrunum (Guðrún Kristinsdóttir, 1991, 96-97). Þannig 

hafa fræðimenn talið að barnaverndarkerfið horfi ekki til fjölskyldunnar sem 

heildar, sem með samvinnu geti tekist á við vanda sem um ræðir, heldur 

horfi það helst til móðurinnar og krefji hana um að breyta aðstæðum til hins 

betra. Þannig er móðirin undir stöðugu eftirliti og stjórnað af 

barnaverndarkerfinu (Guðrún Kristinsdóttir, 1991, 96-97; Anni G. Haugen, 

2009, 27). Um barnavernd skrifar Guðrún Kristinsdóttir (1993) fyrir meira en 

tveimur áratugum: 

Barnavernd virðist furðu lítt barnamiðuð og á það bæði við um fram-

kvæmd og fræði. Þrátt fyrir fjölskylduviðmiðunina hefur lengi verið bent á 

að barnavernd beinist um of að starfsmönnum og foreldrum á kostnað 

barna (Guðrún Kristinsdóttir, 1993, 20). 

Í dag er enn talað um að þjónustan þurfi að breytast og auka þurfi sam-

vinnu í barnavernd. Bent er á að auknar kröfur séu um að þjónustan taki 

mið af óskum og sjónarmiðum barnanna og foreldranna. Hugmyndir að 

samvinnu félagslega kerfisins og virkra notenda þess má m.a. rekja til 

réttindabaráttu ýmissa hópa, s.s. kvenna (Guðrún Kristinsdóttir, 1991, 97; 

Anni G. Haugen, 2007, 231). 

Samhliða aukinni kröfu um lýðræðislega þátttöku einstaklinganna hafa 

hugmyndir um börn og réttindi þeirra aukist með hliðsjón af ákvæðum í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Anni G. Haugen, 2007, 

231). Margir fræðimenn sem vinna með börn hafa á undanförnum árum 
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velt fyrir sér að hve miklu leyti sé réttlætanlegt að virkja börn til þátttöku í 

ákvarðanatöku um erfið málefni (Anni G. Haugen, 2007, 234). 

En hvað er átt við með samvinnu? Skilgreining á því hvað átt er við með 

samvinnu í barnaverndarmálum þarf að vera skýr. Samvinna í daglegu starfi 

felist í að barnaverndarstarfsmenn virki foreldra og börn og taki ákvarðanir 

er varða velferð barnsins. Jafnframt því er starfsmönnum ætlað að deila 

mikilvægum upplýsingum með fjölskyldunni og láta hana ætíð vita um 

næstu skref í málsmeðferðinni. Samvinna felur þannig í sér að fagmenn og 

fjölskyldur deila ábyrgð og taka jafnframt mið af því valdaójafnvægi sem lög 

og reglur geta skapað (Anni G. Haugen, 2007, 233). 

Í barnaverndarlögum nr. 80 frá 2002 má augljóslega sjá að áhrifa gætir 

úr samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna. Má þar nefna rétt 

barns til verndar gegn ofbeldi og vanrækslu, rétt þess til að fá upplýsingar, 

tjá sig og hafa áhrif á ákvarðanir sem varða líf þess sjálfs. Með tilkomu 

samningsins styrktust réttindi barnsins og barnið varð sýnilegra í vinnslu 

barnaverndarmála. Áherslan á samvinnu, sem áður hafði fyrst og fremst 

snúið að foreldrunum, fór nú einnig að beinast að barninu (Anni G. Haugen, 

2007, 232). Gagnrýni fagmanna og almennings á barnaverndarstarf hefur 

snúist um að samvinnu við börn og foreldra skorti og að sú samvinna sem 

viðhöfð er sé á einhvern hátt röng (Anni G. Haugen, 2007, 233).  

Í nýlegri grein Anni G. Haugen (2009), sem segir frá rannsókn á samvinnu 

í barnavernd kemur fram, að þrátt fyrir þróun hugmynda í barnaverndarlög-

um hafi ekki tekist að fylgja þeim nægilega vel eftir í barnaverndarstarfi. 

Samvinna við börn og foreldra í barnavernd er einmitt hornsteinn þess að 

vel takist til við umbætur á umönnun og aðbúnaði barna (Anni G. Haugen, 

2007, 231). 

Leggja þarf áherslu á að efla og styrkja foreldra og börn, horfa á þau sem 

virka einstaklinga og tryggja þannig rétt þeirra til að taka þátt og leggja á 

ráðin um afskipti sem talin eru nauðsynleg (Guðrún Kristinsdóttir, 1993, 96; 

Anni G. Haugen, 2007, 231).  

Fóstri getur fylgt skólaganga fjarri heimahögum barnsins. Miklar 

breytingar á lífi þess við þessar aðstæður kalla á fagleg vinnubrögð og að 

viðhöfð sé samvinna við barnið af hálfu félagsmálayfirvalda og skólans. 

Þannig er hægt að hjálpa barni frá fyrsta skóladegi í nýjum skóla, styðja við 

aðlögun þess og vinna að félagslegum tengslum og betri námsárangri. Sá 

tími þegar barn stundar nám í skóla í tengslum við fóstur fer þá ekki alfarið í 

súginn.  
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Þátttaka  

Þær aðstæður sem börn í barnaverndinni standa frammi fyrir hafa mikil 

áhrif á líf þeirra og aðstæður. Réttur barns til þátttöku í barnaverndarstarfi 

er yfirleitt skilgreindur sem réttur þess til að hljóta áheyrn og hafa áhrif á 

eigið mál. Barnið þarf að skilja tilgang þess sem fram fer og búa sér til mynd 

af eigin aðstæðum. Það á rétt á faglegum stuðningi og fagfólkið í 

barnaverndinni getur stutt við og hjálpað barninu til að skapa sinn eigin 

skilning og tilgang með þátttökumiðuðum aðferðum. Fagfólk gæti þurft 

stuðning til að tileinka sér og þróa þátttökumiðaðar aðferðir og vinnuferla 

(Gulbrandsen, Seim og Ulvik, 2012, 54 og 74). 

Þátttaka barna er viðfangsefni Shier en hann kynnti líkan sem nýst getur 

til að auka þátttöku barna í ákvarðanatöku með stoð í gr. 12.1 í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Shier, 2001, 107).  

Í Bretlandi hefur Barnasáttmálinn haft þau áhrif að þátttaka barna í 

ákvarðanatöku þykir nú æ mikilvægari og hafa flestar opinberar stofnanir 

sem fara með málefni barna sett þátttöku barnanna á oddinn. Hið sama má 

segja um ýmis opinber félagasamtök sem hafa að markmiði að virkja börn til 

ákvarðanatöku um eigin málefni (Shier, 2001, 108). 

Þátttökustigi Shier sem byggist á líkani Harts frá árinu 1992 samræmist 

vel hugmyndum Barnasáttmálans um þátttökurétt barna. Líkan Shier 

byggist á fimm þrepum þátttöku (Shier, 2001, 109). Á neðsta þrepi er 

barninu stjórnað og það fer eftir því sem fullorðnir segja því að gera, án þess 

að skilja viðfangsefnið, og eiginleg þátttaka barnsins er sniðgengin. Á þessu 

stigi er ekki um að ræða þátttöku, samkvæmt Shier. Á hverju þrepi eykst 

þátttaka barnsins. Í fyrsta þrepi er hlustað á barnið, á öðru þrepi er því 

hjálpað að setja fram skoðanir sínar, á þriðja þrepi er tillit tekið til skoðana 

þess, á fjórða þrepi er það haft með í ráðum og á fimmta þrepi deilir barnið 

sameiginlegum völdum og ábyrgð á ákvörðunum. Hverju þrepi fylgja síðan 

þrjú stig og þrjár spurningar hverju stigi, sem vert er að spyrja sig þegar 

unnið er með barni í þátttökuferlinu og varða inngang, tækifæri og skyldur 

þess sem vinnur með barninu. Á hverju þrepi geta þó einstaklingar, 

stofnanir og samtök verið misjafnlega skuldbundin því að valdefla barn til 

þátttöku. Hér er stiklað nokkuð á stóru um stiga Schier og útfærslu hans. 

Á fyrsta stigi er svokallaður inngangur, þegar sá sem vinnur með barni er 

tilbúinn að ganga að verki af heilum hug, þ.e. að vinna að þátttöku barnsins 

á þann hátt sem kynntur er í líkaninu. Þetta er einungis inngangur að ferlinu 

og ekki víst að aðstæður gefi tilefni til eða að tækifæri gefist strax til að 

vinna áfram í ferlinu.  
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Annað stigið, tækifæri, á sér stað þegar aðstæður skapast til að vinna 

með barninu eftir líkaninu. Það þýðir að umgjörð starfsvettvangs hins 

fullorðna býður upp á slíka vinnu. Umgjörðin getur verið úrræði, s.s. tími, en 

einnig kunnátta, þekking, nýir starfshættir, nýjar nálganir og jafnvel þjálfun.  

Þriðja og síðasta stigið, skyldur, er síðan fest í sessi þegar það verður 

yfirlýst stefna viðkomandi stofnunar eða innan ákveðins starfsvettvangs að 

vinna markvisst að þátttöku barna. Það verður þá orðin skylda starfsfólks 

innan ákveðins starfsvettvangs að vinna eftir ákveðnum vinnureglum, sem 

gerir því kleift að stuðla að þátttöku barna (Shier, 2001, 110). 

 

Tafla 1. Þrepaskipting Shier – Að virkja börn til þátttöku. 

Þrep 1-5: Inngangur:  

1. stig 

Tækifæri:  

2. stig 

Skyldur:  

3. stig 

5. Barnið deilir 
sameiginlegum 
völdum og ábyrgð á 
ákvörðunum. 

Ertu tilbúin/tilbúinn 
að deila hluta af 
völdum þínum sem 
fullorðinn 
einstaklingur með 
barni? 

Gera verklag og 
starfshættir barninu 
og hinum fullorðna 
kleift að deila valdi 
og ábyrgð á 
ákvörðunum? 

Er það stefna að 
barn og fullorðinn 
deili völdum og 
ábyrgð við 
ákvarðanatöku? 

4. Barnið er haft 
með í ráðum við 
ákvarðanatöku. 

Ertu tilbúin/tilbúinn 
að hafa börn með í 
ráðum við 
ákvarðanatöku? 

Gera verklag og 
starfshættir barninu 
kleift að taka þátt í 
ákvörðunum? 

Er það stefna að 
börn séu höfð með 
í ráðum? 

3. Tekið er mark á 
skoðunum barna. 

Ertu tilbúin/tilbúinn 
að taka tillit til 
skoðana barna? 

Er ákvarðanatöku-
ferlinu þínu þannig 
háttað að það geri 
þér kleift að taka tillit 
til skoðana barnsins? 

Er það stefna að 
skoðanir barna fái 
vægi við töku 
ákvarðana? 

2. Barni er hjálpað 
að setja fram 
skoðanir sínar. 

Ertu tilbúin/tilbúinn 
að styðja börn til að 
setja fram skoðanir 
sínar? 

Áttu ótal hugmyndir 
og ráð sem geta 
hjálpað börnum til 
að setja fram 
skoðanir sínar? 

Er það stefna að 
styðja eigi börn í að 
setja fram skoðanir 
sínar? 

1. Hlustað er á 
börn. 

Ertu tilbúin/tilbúinn 
að hlusta á börn? 

Er vinnu þinni þannig 
háttað að þú getir 
hlustað á börn? 

Er það stefna að að 
hlusta eigi á börn?  

 

Á 1. þrepi er einungis hlustað á barnið þegar það hefur frumkvæði að því 

tjá skoðanir sínar og sjónarmið. Fagaðilinn hlustar þá af alúð og athygli. 

Almennt er talið að börn hafi ekki áhuga á að taka þátt í ákvörðunum og að 

það eigi frekar að leyfa þeim að leika sér eða gera eitthvað annað. Þetta 
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stangast á við rannsóknir og vitnisburð barna, því þau hafa tjáð einlæga 

löngun til að hafa meira um hin ýmsu mál að segja (Shier, 2001, 112, 

Borland, Laybourn, Hill og Brown, 1998, 167). Á þessu stigi er einfaldlega 

farið fram á að fagaðilar hlusti á barnið. 

Á 2. þrepi er barninu hjálpað að setja fram skoðanir sínar. Þá er 

mikilvægt að þeir sem vinna eftir líkaninu geri sér grein fyrir ástæðum þess 

ef barn tjáir sig ekki um málefni, s.s. að traust sé ekki til staðar, feimni, lítið 

sjálfsálit, að hafa ekki hlotið áheyrn eða engin reynsla af þátttöku. Fagaðilar 

verða líka að tala móðurmál þess, m.a. táknmál. Á þessu þrepi verður hinn 

fullorðni að veita barninu tækifæri til þátttöku og styðja það við að setja 

fram skoðanir sínar með barnmiðaðri nálgun (Shier, 2001, 112).  

Á 3. þrepi er tekið tillit til skoðana barnsins og þær hafa áhrif á 

ákvarðanatökuna. Það gefur auga leið að einstakar ákvarðanir verða ekki 

teknar að vilja barnsins eða að fagaðilar verði að uppfylla óskir þess í 

hvívetna. Aðrir þættir vega oft þyngra en þá er mikilvægt að útskýra fyrir 

barninu hvers vegna það fær óskir sínar ekki uppfylltar, þannig að það skilji, 

og hjálpa því til að sjá aðrar leiðir (Shier, 2001, 113). 

Á 4. þrepi er barnið haft í ráðum við ákvarðanatöku. Hér færist hún frá 

samráði við barnið til virkrar þátttöku. Barnið hefur verið styrkt og stutt en á 

þessu stigi má segja að barn sé valdeflt, þ.e. hinn fullorðni gefur eftir hluta 

af valdi sínu. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er ekki farið fram á að 

börn taki þátt í ákvörðunum, aðeins að hlustað sé á þau og að skoðunum 

þeirra sé gefið aukið vægi. Rannsóknir sýna að þátttaka barna skilar 

verulegum ávinningi, s.s. betri þjónustu stofnana og betri úrræðum og 

eykur sjálfstraust, virkni og ábyrgð barna, sem eflir þau í lýðræðislegri 

þátttöku í samfélaginu. Auðveldara virðist að vinna með barni á fyrri 

þrepum en á þessu þrepi (Shier, 2001, 113-114).  

Á 5. þrepi er unnið á svipuðum nótum og á 4. þrepi en munurinn liggur 

einkum í því að hinir fullorðnu deila völdum með barninu og gefa eftir hluta 

til þeirra. Ákvarðanir um hvenær deila eigi völdum verða að taka mið af 

ávinningi og áhættu sem því fylgir. Það er mikilvægt að á þessu stigi deilum 

við bæði völdum og ábyrgð þegar ákvarðanir eru teknar (Shier, 2001, 115).  

Með þessu líkani er ekki lagt til að þvinga börn til að taka ábyrgð gegn 

vilja þeirra eða þegar það er óviðeigandi vegna aldurs þeirra og þroska. Í 

reynd hafa fullorðnir frekar tilhneigingu til að neita börnum um ábyrgð. 

Þetta líkan býður upp á samvinnu fullorðinna og barna. Svör við spurningum 

líkansins ættu alltaf að vera „já“. Ef ekki, þurfa fagaðilar að valdefla barnið 

og vinna að því að svarið við spurningunni geti orðið jákvætt. Líkaninu er 
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ætlað að auðvelda þátttöku barna í ákvarðanatöku hjá stofnunum og 

samtökum sem vinna með börn (Shier, 2001, 115-116).  

Önnur meginhugtök 

Önnur helstu meginhugtök í ritgerðinni eru barnavernd, fóstur, fósturbörn 

og -foreldrar og skólaganga. Hér verða þessi hugtök skilgreind nánar.  

Barnavernd 

Hugtakið barnavernd hefur víðtæka merkingu í almennum skilningi. Sú 

barnavernd sem er til umfjöllunar í þessari rannsókn er hin opinbera starf-

semi. Markmið barnaverndarlaga er að tryggja börnum sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða börnum sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu 

nauðsynlega aðstoð. Styrkja ber fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita 

úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). Hér er því átt við hið opinbera starf sem fram fer á vegum 

barnaverndar- og félagsþjónustunnar og beinist að einstökum börnum og 

fjölskyldum þeirra á grundvelli laga (Guðrún Kristinsdóttir, 1993, 14). 

Barnaverndarumdæmi í landinu eru 27 og skiptast á jafnmörg svæði. 

Sveitarstjórn kýs barnaverndarnefnd en samanlagður íbúafjöldi að baki 

hverri nefnd skal ekki vera undir 1.500. Minni sveitarfélög þurfa að 

sameinast um barnaverndarnefndir. Þetta er gert til að skapa fjarlægð í 

erfiðum málum. Upplýsingar berast milli barnaverndarnefnda ef lögheimili 

barns er flutt á milli sveitarfélaga (Velferðarráðuneytið. 12. 08. 2015). 

Fóstur barna 

Foreldrar eru forsjáraðilar barna sinna og eiga að veita þeim umönnun, 

vernd og viðunandi uppeldisskilyrði. Ef börn búa við óviðunandi aðstæður 

hjá foreldrum sínum er það hlutverk barnaverndar að aðstoða þau. Fóstur 

er sértæk ráðstöfun sem barnaverndarnefndir geta gripið til ef uppeldis-

aðstæður eru metnar ófullnægjandi og það er talið barninu fyrir bestu 

(Barnaverndarlög, 80/2002). Ein merking orðsins fóstur er að það sé uppeldi 

hjá öðrum en foreldrum (Íslensk orðabók, 2002, 377). 

Fóstur getur verið varanlegt, tímabundið eða styrkt. Með varanlegu 

fóstri er átt við að það haldist þar til forsjárskyldur falla niður samkvæmt 

lögum. Með tímabundnu fóstri er átt við að fóstur vari í afmarkaðan tíma 

þegar ætla má að bæta megi aðstæður, þannig að barnið geti snúið aftur til 

foreldra sinna. Það skal ekki vara samanlagt lengur en í tvö ár nema með 

undantekningum. Styrkt fóstur er fyrir börn sem þarfnast sérstakrar 

umönnunar og þjálfunar á fósturheimili. Færa má barn milli úrræða. Allar 
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ákvarðanir skal taka með velferð barnsins í huga (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Í dag má áætla að á fjórða hundrað barna sé í fóstri hérlendis en á 

árunum 2009-2013 voru þau á bilinu 323-340. Árið 2013 var hlutfall drengja 

og stúlkna í fóstri nánast jafnt (Barnaverndarstofa, 2014, 55-58).  

Fósturbörn 

Fósturbarn er barn sem elst upp hjá fósturforeldrum þar sem því er tryggt 

uppeldi og umönnun innan fjölskyldu sem best hentar þörfum þess (Guðrún 

Kristinsdóttir 2010).  

Fósturbörn hafa ýmis réttindi sem kveðið er á um í lögum. Með börnum 

er í lögum og rannsókn þessari átt við einstaklinga yngri en 18 ára. Staða 

fósturbarna breytist þó við 15 ára aldur en þá þurfa þau sjálf að samþykkja 

fóstur skriflega (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Fósturbörn eiga rétt á stuðningi og upplýsingum af hálfu 

barnaverndarnefndar, þau hafa einnig andmælarétt og rétt á talsmanni. 

Barnaverndarnefnd ber að undirbúa barn undir viðskilnað við kynforeldra. 

Allur kostnaður vegna fósturs er greiddur af lögheimilissveitarfélagi og ríki, 

s.s. greiðslur til fósturforeldra, skólaganga, sérkennsla og sérfræðiþjónusta. 

Samþykki foreldra og barns skal liggja fyrir og ber að gera þeim fulla grein 

fyrir eðli og réttaráhrifum samþykkis fyrir fósturráðstöfun (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002).  

Fósturforeldrar 

Þegar barn er í erfiðri stöðu er í sumum tilvikum nauðsynlegt að vista það 

hjá fósturforeldrum. Guðrún Kristinsdóttir (2010) bendir á að 

fósturfjölskyldan, þar sem hjón gerast fósturforeldrar með því að annast 

börn annarra, hafi haldist að formi til um langan aldur en hún sé þó næsta 

ósýnileg í almennri umræðu og þarfnist frekari rannsókna. Þó dvöl barns hjá 

fósturforeldrum geti oft verið jákvæð skapar hún álag á barnið, sem eignast 

nýjan dvalarstað, tengist nýrri fjölskyldu og umhverfi. Starf fósturforeldra er 

því mjög mikilvægt með tilliti til tengsla og stuðnings við barnið.  

Í umfjöllun Nutt (2006) kemur fram, að í dag sé ekki litið á fósturforeldra 

sem staðgengla foreldra heldur sem umsjáraðila og aðstoð til handa 

foreldrum sem ekki geta annast uppeldi barna sinna. Jafnframt er bent á að 

fósturforeldrar þurfi að ábyrgjast allt sem lýtur að venjubundnu lífi 

fósturbarnsins, s.s. námsárangur, vellíðan og hefðbundið fjölskyldulíf. Þeim 
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er einnig ætlað að skapa vettvang fyrir tómstunda- og félagsstarf og styðja 

tengsl við vini (Nutt, 2006, 7). 

Eitt af verkefnum Barnaverndarstofu er að sjá barnaverndarnefndum 

landsins fyrir hæfum fósturforeldrum og veita þeim fræðslu, leiðbeiningar 

og stuðning. Fósturforeldrar eiga að tryggja barni góðan aðbúnað og þurfa 

að standast hæfniskröfur til að fá réttindi. Félagsmálaráðherra setur 

reglugerð um hæfi fólks til að taka börn í fóstur (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).  

Guðrún Kristinsdóttir (2010) skrifar að barnaverndarnefndir treysti mikið 

á fósturfjölskylduna til að styðja barn í erfiðri stöðu. Með því er yfirvöldum 

skylt að hlúa sem best að henni. Rannsóknir á þörf fósturforeldra fyrir 

stuðning eru samhljóma um að álag á fósturfjölskylduna er oft mikið og að 

veita þarf skipulega þjálfun. Niðurstöðurnar rannsókna sýna að stuðningur 

hefur jákvæð áhrif á árangur í fóstri, en talið er að hann þurfi að vera meiri 

en yfirleitt gerist. Stuðningur við fósturforeldra er líklegur til að halda í 

fósturforeldra, minnka kostnað og sporna við fósturrofi. Málefni 

fósturfjölskyldunnar hafa verið furðulítið í umræðunni enn sem komið er. 

Eins og fram hefur komið sjá fósturforeldrar um uppeldi fósturbarnsins og 

m.a. um samskipti við skóla. 

Skólaganga 

Íslensk börn eru skólaskyld frá sex til sextán ára aldurs (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). Börn og unglingar sækja skóla daglega og dvelja þar mikinn 

hluta uppvaxtaráranna. Þar sem skólaganga er almenn er ljóst að aðstæður 

skólabarna hljóta að vera margvíslegar og viðbúið að hluti barnanna glími 

við erfiðleika. Mikilvægt er að kennarar og starfsfólk skóla leitist við að 

liðsinna þessum börnum og hlúa að þeim í hvívetna (Nanna Þóra 

Andrésdóttir, 2014, 170).  

Kennarar og foreldrar eru í lykilhlutverki í uppeldi og menntun barna á 

þessum aldri, því það er hlutverk grunnskóla að stuðla að alhliða þroska og 

þátttöku barna í lýðræðisþjóðfélagi í samvinnu við heimilin (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Hvað fósturbörnum viðvíkur eru þau í umsjá hins 

opinbera sem hefur fengið hæfa fósturforeldra til að gegna skyldum 

forsjáraðila (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Mikilvægt er að mennta 

fósturbörn, þannig að þau geti séð sér og sínum farborða í framtíðinni og 

rjúfa þannig vítahring fátæktar, atvinnuleysis og félagslegrar einangrunar.  

Börn eiga rétt á að lifa, þroskast og fá góða umönnun. Þau eiga að njóta 

verndar og annarra réttinda í samræmi við aldur og þroska, án mismununar 

(Barnalög nr. 76/2003). Þeim skal veita tækifæri til menntunar og tryggja 
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skal að stofnanir og þjónusta sem annast börn uppfylli reglur stjórnvalda, 

sérstaklega um öryggi, heilsuvernd, hæfni starfsmanna og yfirumsjón 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Samantekt og umræða 

Fósturbörn eru viðkvæmur hópur sem vegna aðstæðna hefur þurft að 

fóstra hjá fósturforeldrum með íhlutun barnaverndar. Fóstur er mikið 

inngrip í líf barns, sama á hvaða aldri það er. Barn í fóstri þarf ekki aðeins að 

kynnast nýrri fjölskyldu og flytja á nýtt heimili heldur oftast einnig að 

aðlagast nýjum skóla. Reynt verður að svara því í þessari rannsókn hver 

reynsla fósturbarna er af skólagöngu. Þá verður til athugunar samvinnan 

sem barnaverndin og skólar hafa við barnið, þátttaka þess í ákvarðanatöku 

um eigin málefni og valdefling þess af hálfu barnaverndar og skóla.  
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3 Rannsóknir á skólagöngu fósturbarna 

Rannsóknir á högum fósturbarna eru mjög mikilvægar því aukin þekking 

gerir okkur kleift að vinna faglega að málefnum þeirra. Skólaganga 

fósturbarna hefur talsvert verið rannsökuð erlendis en minna hérlendis. Í 

þessum kafla verða reifaðar niðurstöður nokkurra erlendra og íslenskra 

rannsókna sem varpa ljósi á skólagöngu þeirra.  

Erlendar rannsóknir  

Hér verður fyrst litið á niðurstöður tveggja rannsóknayfirlita, norrænna og 

breskra rannsókna frá 8. áratug síðustu aldar til 2002 og frá 2003 til 2008, 

sem gefa heildstæða mynd af áreiðanlegum eigindlegum og megindlegum 

rannsóknum á sviðinu. Þá verður litið nánar á nokkrar bandarískar, 

norrænar og breskar rannsóknir og niðurstöður þeirra. Þessar rannsóknir ná 

ýmist til aðila sem eiga hagmuna að gæta, s.s. barna, fósturforeldra og 

kennara eða til efnisatriða sem snerta skólagöngu og menntun fósturbarna. 

Árið 2003 gaf SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd í 

Danmörku, út rannsóknayfirlit þar sem teknar voru saman allar danskar, 

norskar og sænskar rannsóknir á sviði fósturmála til ársins 2002 sem þóttu 

áreiðanlegastar. Jafnframt voru rannsóknir á ensku máli teknar með ef þær 

uppfylltu þau skilyrði að fjalla um fósturmál í Evrópu og voru gefnar út á 

árunum 1980-2002 (Egelund og Hestbæk, 2003, 2).  

Í yfirlitinu um skólagöngu fósturbarna til ársins 2002 ber flest að sama 

brunni. Niðurstöður sýna ótvírætt að fósturbörn eiga við margvíslega 

erfiðleika að glíma í skólanum. Þetta á við allt í senn, nám þeirra, 

félagslegan þroska og tengslamyndun. Fósturforeldrar og starfsmenn 

barnaverndarinnar veita skólagöngu þeirra og námi ekki nægilega eftirtekt 

og leggja of mikla áherslu á betri andlega og tilfinningalega líðan á kostnað 

þess að læra að lesa, skrifa og reikna (Egelund og Hestbæk, 2003, 15 og 

110). 

Árið 2009 gaf SFI út nýtt rannsóknayfirlit um árin 2003-2008, í kjölfar 

hins fyrra. Athugaðar voru um 140 rannsóknir og þær bornar saman við 

yfirlitið frá 2002 (Egelund, Christensen, Jakobsen, Jensen og Olsen, 2009, 9-

13). Af niðurstöðum má álykta eftirfarandi um aðstæður viðvíkjandi 

skólagöngu fósturbarna í Skandinavíu og á Bretlandi: Miklu færri fósturbörn 

en aðrir jafnaldrar njóta hefðbundinnar kennslu í venjulegum grunnskóla. 

Stöðugleiki í fóstri hefur greinilega jákvæð áhrif á skólagöngu og 

námsárangur (Egelund, o.fl., 2009, 132). 
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Norrænu rannsóknirnar bentu ekki til framfara í námsárangri 

fósturbarna. Niðurstöður enskrar rannsóknar O‘Sullivan og Westerman 

(2007) sýndu aftur á móti fram á að fleiri fósturbörn náðu lokaprófunum en 

áður, enda höfðu ensk stjórnvöld sett sér markmið um bættan námsárangur 

fósturbarna.  

Að lokum má álykta að fósturbörn séu sérstaklega viðkvæmur hópur, 

ekki síst með tilliti til námsárangurs. Tækifæri barnanna til menntunar og 

fullnægjandi framtíðarmöguleika eru skert í samanburði við heildina 

(Egelund, o.fl., 2009, 132-133).  

Rannsókn Zetlin, Weinberg og Kimm (2005) sýnir einnig, líkt og 

skandinavískar og breskar rannsóknir, að fósturbörn í Bandaríkjunum eiga 

við ærin vandamál að etja. Nefna má lélegan námsárangur, brottfall og 

brottrekstur úr skóla, hegðunarvanda, skróp, litla starfsþjálfun, atvinnuleysi, 

fátækt og afbrot og að verða að leita á náðir félagsþjónustunnar (Zetlin, 

Weinberg og Kimm, 2005, 812).  

Í umfangsmikilli rannsókn Vinnerljung, Öman og Gunnarsson (2005) er 

bent á að lítil hefð sé fyrir því innan breskrar barnaverndar að leggja áherslu 

á menntun fósturbarna. Í rannsókn Fletcher-Campbell og Hall (1990) sem 

náði til 400 fósturbarna í Bretlandi nefndi nánast enginn þeirra 

félagsráðgjafa, sem tekin voru viðtöl við og unnu að málefnum fósturbarna, 

menntun sem mikilvægan þátt til að efla framtíðarmöguleika barnanna 

(Fletcher-Campbell og Hall, 1990, 162). 

Þegar litið er til þess hvað fósturbörnin segja sjálf er vert að skýra frá 

rannsókn Martin og Jackson (2002) með 38 fósturbörnum sem höfðu staðið 

sig afburðavel í námi. Þó að sumir unglinganna könnuðust við ýmsa 

veikleika í félagslega kerfinu og menntakerfinu beindust ráðleggingar þeirra 

til hins opinbera einkum að daglega lífinu. Þau sögðu m.a. að skólaganga 

væri ósköp eðlileg reynsla fyrir flest börn og því ætti skólaganga þeirra að 

markast af því. Gera ætti ráð fyrir því að skólaganga fósturbarna væri sem 

samfelldust og taka ætti tillit til þessa í skólagöngu þegar fóstur væri 

ákveðið og forðast truflandi áhrif. Þá nefndu ungmennin í rannsókn Martin 

og Jackson (2002) að hvetja þyrfti fósturbörn sérstaklega til að taka þátt í 

skóla- og tómstundastarfi og fjárhagslegar ástæður ættu ekki að standa í 

vegi fyrir því. Þetta hjálpaði þeim að falla inn í hópinn. Einnig nefndu þau að 

gefa þyrfti börnum í fóstri möguleika á að verja tíma með einstaklingum 

utan hins félagslega kerfis. 

Niðurstöður Martin og Jackson (2002) benda einnig til að góð samskipti 

milli starfsmanna barnaverndar og skóla séu grundvallaratriði. 

Fósturforeldrar og starfsmenn verða að sýna námi barnanna áhuga í verki 
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með því að skapa góða aðstöðu. Starfsmenn í félagsþjónustu þurfa betri 

menntun til að geta stutt og eflt menntun barnanna en til þess verður 

skólinn að fá upplýsingar um fósturbörnin. Jafnframt þurfa skólar og 

kennarar að vera betur upplýstir um barnaverndarkerfið. Unglingarnir í 

rannsókninni bentu einnig á að heimsóknir starfsmanna barnaverndarinnar 

ættu ekki að fara fram í skólanum á skólatíma, þar sem þær vekja eftirtekt. 

Fósturforeldrum þarf að vera ljóst að stuðningur þeirra við skólagöngu og 

menntun er eitt meginhlutverk þeirra og þeir ættu að fá aðstoð vegna 

kostnaðar sem þessu fylgir. Reikna á með að fósturbörn stundi nám að 

lágmarki til 18 ára aldurs. Þessi ungmenni sem hafði gengið vel í námi bentu 

á að þau sem halda áfram að dvelja í fóstri og stunda framhaldsnám þurfa á 

fjárhags- og tilfinningalegum stuðningi að halda. Ef þau eru enn í umsjá hins 

opinbera við útskrift úr framhalds- eða háskóla ætti hið opinbera að halda 

upp á áfangann, líkt og góðir foreldrar gera (Martin og Jackson, 2002, 129). 

Í sænskri rannsókn Hedin, Höjer og Brunnberg (2011) voru 17 fósturbörn 

á aldrinum 13-16 ára innt eftir reynslu sinni og viðhorfi til skóla og skóla-

göngu. Bættur árangur þeirra í skóla byggðist á því að þau skildu að 

mikilvægt væri fyrir framtíð þeirra að ná árangri í skóla og lifa reglubundnu 

lífi. Aðgangur að félögum í skóla er þeim mikilvægur og hópa- og félagsstarf 

undirstrikar þetta. Vegna bakgrunns fósturbarna geta þau átt á hættu að 

verða strítt eða lögð í einelti. Bæði námsárangur og félagsfærni þeirra í 

skóla getur haft áhrif á sjálfstraust þeirra. Rannsakendurnir vitna til annarra 

fræðimanna og benda á að tveir þættir geti augljóslega bætt námsárangur 

fósturbarna, en þeir eru hágæða umönnun og stuðningur í námi. Þriðji 

þátturinn getur falist í vel menntuðum fósturforeldrum sem geta boðið upp 

á hvetjandi námsumhverfi (Hedin, Höjer og Brunnberg, 2011, 44). Meirihluti 

þeirra ungmenna sem talað var við lýsti miklum erfiðleikum í skóla fyrir 

fósturráðstöfun eða við upphaf vistunar. Tólf af þeim sautján sem rætt var 

við þurftu að skipta um skóla í kjölfar fósturráðstöfunar. Ljóst er af 

frásögnum ungmennanna, sem áttu við stærstu vandamálin að stríða við 

upphaf fósturs, að breytingar hafa orðið á viðhorfi þeirra til skóla. Það 

verður jákvæðara með hverjum deginum sem þau búa hjá 

fósturfjölskyldunni og þau aðlagast daglegum venjum hennar (Hedin, Höjer 

og Brunnberg, 2011, 45-46).  

Niðurstöður umfangsmikillar rannsóknar Morgans (2005) sem náði til 

aðstandenda og fósturbarna bentu til að hin síðarnefndu töldu að fóstrið 

hefði breytt lífi þeirra á jákvæðan hátt. Betur var hugsað um þau, þeim 

fannst þau öruggari og þeim gekk betur í skólanum. Nokkur þeirra álitu þó 

að með fóstrinu hefði skólaganga þeirra orðið erfiðari. Því sem næst fjórði 

hluti þeirra sagði að þau hefðu lent í einelti eða stríðni og verið útilokuð af 
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því að þau væru fósturbörn. Önnur upplifðu aftur á móti minna einelti eða 

stríðni eftir fósturráðstöfun. Rúmlega helmingur þeirra nefndi kennarann 

sinn sem þann einstakling sem þau myndu leita til með alvarleg vandamál 

eða áhyggjur. 

Þriðjungur fósturforeldranna nefndi að fósturbörnin hefðu þörf fyrir 

aukna aðstoð við námið í formi sértækrar kennslu eða stuðningsfulltrúa. Þá 

töldu einir af hverjum átta fósturforeldrum að félagsþjónustan og skólinn 

yrðu að sameinast um aðstoð fyrir hvert einstakt fósturbarn með sérþarfir 

(Morgan, 2005, 9).  

Langtímarannsókn Davey og Pithouse (2008) náði til hóps barna þar sem 

vista- og skólaskipti voru tíð, svo og skróp og brottvísanir úr skóla. 

Niðurstöður bentu til að börn sem greind eru með hegðunarraskanir 

snemma á unglingsárunum þurfi á inngripi sérfræðinga og stuðningi að 

halda til að komast hjá því að útilokast náms- og félagslega. Höfundarnir 

benda á að samhengið milli stöðugleika í fóstri og góðrar frammistöðu í 

skóla sé ljóst en jafnframt styður hvort við annað, því að góð og árangursrík 

skólaganga eykur líkurnar á stöðugleika í fóstri.  

Rannsókn Zetlin, Weinberg og Kimm (2005) var gerð í einu stærsta og 

dreifbýlasta ríki Bandaríkjanna. Helstu niðurstöður sýndu að það efldi 

starfsmenn félagsþjónustunnar að styðjast við verkáætlanir og hafa 

samstarfsaðila frá skólunum tiltækan þegar á þurfti að halda. Þannig fengu 

þeir betri upplýsingar um skólakerfið og námslegar þarfir barnanna í þeirra 

umsjá. Þetta jók á færni starfsmannanna til að greina námslega stöðu og 

þarfir barnanna. Þá kom fram að nauðsynlegt er að ýta af stokkunum 

stuðningsáætlun fyrir fjölskyldur í veikri stöðu áður en til þess kemur að 

barn sé tekið af heimili. Einnig þurfti að auka á stöðugleika í fóstri barna. 

Í það minnsta helmingur ungmennanna þurfti stuðning vegna náms 

og/eða hegðunar. Samstarf félagsþjónustunnar og skólans virtist 

nauðsynlegt til að ná fram viðunandi árangri í menntun fósturbarna og bæði 

kerfin þurfa að bera ábyrgð á henni. Breytinga og nýrra starfsaðferða er 

þörf og semja þarf formlega verkferla sem skólinn og félagslega kerfið verða 

að vinna. Sameiginleg ábyrgð og traust þurfa að ríkja á milli skólakerfisins og 

félagslega kerfisins til að almennilegur árangur náist (Zetlin, Weinberg og 

Kimm, 2005, 820-821). Þó verður að gera ráð fyrir ákveðnum mun á 

fósturmálum í BNA og Evrópu. 

Vinnerljung, Öman og  Gunnarsson (2005) bentu á að meginmunur á 

milli góðs og lélegs árangurs í skóla lægi einkum í tvennu, annars vegar aldri 

við fóstur og hins vegar stöðugleika ráðstöfunarinnar. Börn sem fóstruð 

voru snemma í lífinu en sameinuðust kynforeldrum áður en þau náðu 
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unglingsaldri stóðu sig betur í námi en börn sem fóstruðust sem unglingar. 

Þetta tengdist einnig ástæðunni fyrir fósturráðstöfuninni. Fóstur á 

unglingsárunum tengist oft vandræðum í skóla og hegðunarvanda þegar á 

heildina er litið og því er það rökrétt að þessi hópur eigi í meiri 

námserfiðleikum og fari síður í langskólanám. Stöðugleiki í fóstri virðist hafa 

mikil áhrif, þar sem börn í stöðugu fóstri í langan tíma standa sig betur í 

námi en börn í óstöðugu fóstri til langs tíma, þ.e. skipta oft um 

vistunarstaði.  

Hedin, Höjer og Brunnberg (2011) bentu á að Sinclair hafi árið 2005 

ályktað að erfiðleikar við tengslamyndun fósturbarna leiði til félagslegra 

vandamála í skóla. Að sama skapi tengdi Gustavsson í rannsókn sinni árið 

1991 tilfinningar eins og reiði, sektarkennd og skömm, sem börn upplifa oft 

í tengslum við fóstrið, við hegðunarerfiðleika sem hætt er við að brjótist 

fram í skólastofunni. Leiðsagnar fagmanna er þörf við að vinna úr þessum 

tilfinningum til að koma í veg fyrir að félagar hafni fósturbörnum og þau 

einangrist.  

Fósturbörn þrá að vera samþykkt sem „venjuleg“ í skólanum. Að taka 

þátt í uppákomum í skólanum og í frítímanum gerir þeim auðveldara að 

njóta félagsskapar við jafnaldra sína (Martin og Jackson, 2002, 124).  

Niðurstöður rannsóknar Hedin, Höjer og Brunnberg (2011) benda til að 

þátttaka í félagsstarfi þjálfi fósturbörn í samskiptum, sem þau þurfa á að 

halda þegar þau eru með vinunum, en eykur einnig á hæfni þeirra, t.d. í 

íþróttum. Þessa hæfni geta þau tekið með sér ef þau þurfa að flytja til 

annarrar fósturfjölskyldu. Samfella í frístundastarfi getur minnkað áhrif 

röskunar vegna flutninga milli staða. Þá kom fram að góðir vinir skiptu miklu 

máli fyrir sjálfsmynd og sjálfstraust fósturbarnanna. Vinir, kennarar og 

félagsráðgjafar innan skólanna geta stutt við fósturbarnið á mismunandi 

vegu. Samvistir við góða vini og félaga auka á tilfinningalega orku 

unglinganna. Þessa orku taka þeir með sér úr skólanum og heim og 

gagnkvæmt (Hedin, Höjer og Brunnberg, 2011, 44).  

Mörg fósturbörn upplifa að kennararnir hafi ekki áhuga á þeim og eins 

eiga þau erfitt með að mynda félagsleg tengsl við aðra nemendur. Hvernig 

líðan barnanna er í skólanum hefur engin bein tengsl við námsárangur 

þeirra (Egelund o.fl., 2009, 132-133). 

Goddard (2000) bendir á að fósturbörn eru hópur sem stendur í 

stöðugum flutningum og mörg ungmenni dvelja aðeins tímabundið í fóstri á 

vegum hins opinbera. Af þessum og öðrum ástæðum er ekki einvörðungu 

hægt að kenna fósturráðstöfuninni um slaka útkomu fósturbarna í skóla.  
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Margir samverkandi þættir virðast valda því að fósturbörn ná svo slökum 

árangri í skóla og lágu menntunarstigi sem raun ber vitni. Einn þessara þátta 

gæti verið að skólagöngu þeirra og menntun er lítill gaumur gefinn af hálfu 

þeirra fullorðnu sem að málum þeirra koma, s.s. starfsmanna barnaverndar 

og félagsþjónustu, kennara, fósturforeldra og foreldra. 

Íslenskar rannsóknir 

Rannsóknir með fósturbörnum á Íslandi, fyrir utan nemendaritgerðir, eru 

fremur fáar. Íslenskar rannsóknir á barnaverndarstarfi eru nokkrar en lúta 

að öðrum þáttum starfsins.  

Sigríður Jónsdóttir (1993) kannaði fyrir Félagsmálastofnun Reykjavíkur-

borgar hagi fósturbarna sem fóru í varanlegt fóstur á vegum Barnaverndar-

nefndar Reykjavíkur á tímabilinu 1971-1987. Leitað var til til allra fóstur-

foreldra sem tóku barn í fóstur á þessu tímabili og voru þau 201 talsins. 

Upplýsingar fengust um 168 börn eða 83,6%. Reyndar er rannsóknin komin 

til ára sinna og óvíst að hvaða leyti niðurstöður hennar endurspegla nútím-

ann. En þar sem rannsóknir á efninu eru fáar geta þær veitt upplýsingar. 

Spurningar um skólagöngu áttu við 140 börn, 8 ára og eldri. Spurt var 

hvernig barninu vegnaði eða hefði vegnað í skóla. Niðurstöður sýndu að 

þremur fjórðu hlutum barnanna gekk ásættanlega í skóla að mati 

fósturforeldranna. Tæplega einum fjórða hluta barnanna gekk mjög illa í 

skóla, þau voru á eftir í námi og þurftu aðstoð, og eitt barn var í sérskóla. 

Þegar þessi tilvik voru athuguð nánar hallaði mjög á drengi þegar kom að 

því að meta gengi barnsins í skóla. Í tæplega 84% tilvika höfðu 

fósturforeldrar leitað eftir aðstoð vegna vanda hjá barninu, sem var yfirleitt 

fjölþættur. Einnig var augljóst af niðurstöðum, að atvinnumöguleikar þeirra 

sem ekki luku framhaldsmenntun voru oft bundnir við verkamannavinnu og 

önnur láglaunastörf.  

Árið 2001 gerði Gallup spurningakönnun meðal 53 svarenda sem verið 

höfðu í varanlegu fóstri á Íslandi. Hún náði til 91,4% upphaflegs úrtaks eða 

61 einstaklings. Úrtakið var valið af Barnaverndarstofu. Markmiðið var að 

kanna viðhorf og aðstæður barna í varanlegu fóstri á vegum 

barnaverndarnefnda. Erfitt var að ná til nokkurra einstaklinga í úrtakinu og 

líklegt var talið, og vissa fyrir í nokkrum tilfellum, að þeir stóðu verr að vígi 

en aðrir svarendur. Flest barnanna voru enn í fóstri þegar könnunin var gerð 

(Barnaverndarstofa, 2001, 5). Helstu spurningar um skólagöngu 

fósturbarnanna og framtíð voru hvernig fósturforeldrar þeirra styddu við 

nám, framtíðaráform og áhugamál. 
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Nánast öll börnin sögðu að fósturforeldrar þeirra, annar eða báðir, hefðu 

stutt mjög eða frekar vel við skólagöngu þeirra og mikill meirihluti taldi 

fósturforeldra sína styðja vel við framtíðaráformin. Tæplega þrír fjórðu 

hlutar barnanna sögðu að fósturforeldrar þeirra styddu vel við áhugamálin 

(Barnaverndarstofa, 2001, 56-58). 

Niðurstöður benda til að fósturforeldrar barna í varanlegu fóstri standi 

sig vel hvað varðar að veita börnunum stuðning í námi og styðja við 

framtíðaráform þeirra og áhugamál. Þó ber að hafa í huga að nokkur hluti 

taldi fósturforeldra sína ekki styðja nægilega vel við bakið á þeim og þá 

einkum hvað varðar framtíðaráform og áhugamál. Áhugamál 

fósturbarnanna virtust ákaflega svipuð áhugamálum annarra barna og 

unglinga. 

 Guðrún Kristinsdóttir (2004) rannsakaði reynslu ungs fólks af lang-

tímafóstri með stuðningi Barnaverndarstofu. Úrtak var valið samhliða 

ofangreindri Gallupkönnun og þannig að þátttaka skaraðist ekki. 

Rannsóknin byggði á viðtölum við 16 ungmenni á aldrinum 17-29 ára sem 

voru á aldrinum eins til tólf ára við upphaf fósturs. Spurt var um reynslu 

unga fólksins af fóstrinu í bernsku, um líf þess þegar rannsóknin fór fram og 

um mat á fóstrinu sem ráðstöfun.  

Helstu niðurstöður veita innsýn í það hversu ólíkir einstaklingar með 

reynslu af fósturdvöl eru og fram kom margbreytileiki í frásögnum 

ungmennanna af lífi þeirra og einnig skólagöngu (Guðrún Kristinsdóttir, 

2005b, 45). Þau ánægðu mátu mikils tengsl sín við fósturforeldra sína, 

samverustundir með þeim og þá aðstoð og stuðning sem þeir veittu. Önnur 

sögðu að þótt ytri aðstæður hafi verið ákjósanlegar hafi þau alltaf búið við 

ákveðna vanlíðan sem tengdist m.a. kvíða, óöryggi, rofnum tengslum, 

erfiðleikum við tengslamyndun við fósturforeldra og að sakna alltaf 

kynforeldra sinna. Sumum gekk vel og leið vel í skóla en öðrum gekk miður 

vel (Guðrún Kristinsdóttir, 2005a, 29). Námsleg staða spannaði allt frá því að 

börnunum gekk vel eða afburðavel til þess að börnin voru utangarðs og í 

sérkennslu allan tímann. Nokkrum fósturbarnanna gekk vel bæði náms- og 

félagslega á meðan önnur urðu fyrir aðkasti og jafnvel einelti. Níu 

einstaklingum af sextán gekk vel í námi en sjö þeirra gekk illa í námi (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004, 61). Tólf luku grunnskóla og níu héldu áfram í 

framhaldsskóla og stefndu á stúdentspróf, sem fimm þeirra luku (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2005a, 28).  

Viðmælendur í rannsókn Guðrúnar töldu yfirleitt fóstur eiga rétt á sér en 

barnaverndarkerfið var þeim fjarlægt. Þessir ungu viðmælendur komu fram 

með þá ósk að fósturbörn hefðu í bernsku beinan aðgang að viðtölum við 
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fagmenn, s.s. sálfræðinga, en jafnframt bentu þau á mikilvægi persónulegs 

stuðnings í skóla sem ekki var til að dreifa í þeirra tilfellum. Svo virðist sem 

kennarar þurfi að fylgjast sérstaklega með þörfum og líðan fósturbarna 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2005b, 9-10; Guðrún Kristinsdóttir, 2005a, 31). 

Rannsókn Guðrúnar náði til fárra og gefur því ekki heildarmynd af stöðu 

hérlendra fósturbarna í skólum. Af henni má þó draga þann lærdóm að ekki 

var að finna haldgóðan stuðning fyrir fósturbarnið í skólanum (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2005a, 32). 

Anni G. Haugen (2009) tilgreinir í rannsókn sinni að í áætlunum um 

meðferð máls í barnaverndarstarfi komi víða fram að samstarf skuli haft við 

ólíka aðila, svo sem skóla, kennara, meðferðaraðila, heilsugæslu o.fl. En 

þessir aðilar skrifa sjaldnast undir áætlun um meðferð málsins og því er 

óvíst um undangengið samráð við þá og undirbúning. Vegna þessa m.a. hafa 

barnaverndarstarfsmenn verið gagnrýndir fyrir að vinna ekki nægilega með 

öðrum aðilum sem sinna barninu, sem þó gæti aukið á vellíðan fósturbarna 

og árangur af fósturráðstöfun (Anni G. Haugen, 2009, 27). 

Anni G. Haugen (2012) bendir á í niðurstöðum rannsóknar sinnar að við 

greiningu gagnanna vekti athygli hversu oft skólinn var nefndur á einhvern 

hátt, tilkynning barst þaðan eða áhyggjur voru af líðan eða hegðun barns í 

skóla, námsframvindu og mætingu. Áætlanirnar endurspegluðu væntingar 

barnaverndarinnar til skólans og hlutverks hans í stuðningi við barnið. Ekki 

var hægt að sjá hvort búið væri að koma á samstarfi milli stofnananna og 

kennarar skrifuðu ekki undir áætlanirnar (Anni G. Haugen, 2012, 5). Til að 

ná góðum árangri varðandi skólagöngu fósturbarna má ætla að samstarf 

skóla og barnaverndar þurfi að vera náið og börnin sjálf og foreldrar þeirra 

telja mikilvægt að stofnanirnar vinni vel saman. Yfirleitt telja 

skólastjórnendur samstarfið vera gott en að skólinn fái takmarkaðar 

upplýsingar. Ræða þarf hvernig starfsmenn skóla og barnaverndar-

starfsmenn vinni best saman að því að leysa úr málum barna í vanda. 

Markmið þessa samstarfs þarf að miða að því að efla barnið og tryggja að 

allir aðilar geti haldið reisn sinni, meðal annars með því að halda fullum 

trúnaði. Samstarf af þessu tagi þarf að vera þáttur í stefnu stofnananna 

(Anni G. Haugen, 2012, 9-10).  

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2008) rannsakaði og greindi 

barnaverndarmál sem innihéldu tilkynningar um áhættuhegðun unglinga. 

Dæmi um áhættuhegðun voru m.a. innbrot, skemmdarverk, 

vímuefnanotkun, útigangur, vændi og árásarhneigð. Hún benti á að fjöldi 

rannsókna sýndi fram á tengsl milli þess að hafa orðið þolandi misbrests í 

uppeldi annars vegar og áhættuhegðunar hins vegar. Niðurstöður 
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undirstrikuðu mikilvægi snemmtækrar íhlutunar þegar um misbrest í 

aðbúnaði er að ræða og tilkynningar berast um það til barnaverndar. Með 

markvissum stuðningi við börn og fjölskyldur þeirra er mögulega hægt að 

koma í veg fyrir að vandinn þróist áfram og versni. Áhættuþættir séu síðan 

metnir reglulega til fullorðinsára. Einnig er mikilvægt að rannsaka hvort 

uppbyggileg tengslamyndun dragi úr líkum á því að börn með erfiða 

skapgerð leiðist í vanda á unglingsárum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008, 

15). 

Samantekt og umræða 

Ljóst er að verulegra úrbóta er þörf þegar að skólagöngu fósturbarna kemur 

og oft þörf á sérfræðiaðstoð og markvissri námsaðstoð. Hér eru starfsmenn 

félagsþjónustu og barnaverndar annars vegar og skólastjórnendur og kenn-

arar hins vegar í lykilhlutverki, en þessir aðilar verða að ná saman í 

málefnum barna í tímabundnu fóstri. Hlýtur félagsþjónustan að þurfa að 

vera frumkvöðull samvinnu og halda utan um fundi og skráningu, þannig að 

upplýsingar um námslega stöðu fylgi barninu örugglega milli þeirra skóla þar 

sem það stundar nám við í tengslum við fósturráðstöfun. 

Ég tel að barnaverndin, félagsþjónustan og skólinn þurfi ekki 

einvörðungu að bæta samstarf, heldur einnig vinnuferla og teymisvinnu í 

kringum skólagöngu fósturbarna. Einnig virðist vænlegt til árangurs að leita 

að styrk ekki síður en veikleikum einstaklinganna og vinna markvisst að 

eflingu sjálfstrausts og sjálfsbjargarviðleitni hjá börnunum. Kennarar þurfa 

að átta sig á mikilvægi sínu fyrir skólagöngu fósturbarnsins og gefa því 

sérstakan gaum sem slíku. Fósturbörn eru einn viðkvæmasti hópur 

nemenda í grunnskólum landsins og virðist ganga álíka vel í skóla og öðrum 

börnum sem koma úr fjölskyldum í vanda (Guðrún Kristinsdóttir, 2005a, 

26). 
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4 Aðferðafræði 

Þessi kafli fjallar um þá aðferð sem notuð er í rannsókninni, frá aðgengi að 

þátttakendum að vali þeirra. Því næst er sagt frá gagnaöflun, skráningu og 

greiningu. Næst er rætt um þau vandamál sem upp komu við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Að síðustu er fjallað um siðferðileg álitamál og 

trúverðugleika gagna, en mikilvægt var að vera vel meðvitaður um slík atriði 

á öllum stigum rannsóknarferlisins. 

Aðferð  

Eftir að rannsóknarefnið hafði verið valið mótaðist rannsóknarspurningin og 

undirspurningar hennar frekar og var þá komið að vali á rannsóknaraðferð, 

einni eða fleiri (Punch, 2006, 5 og 16). Hver aðferð hefur sína kosti og því 

þurfti að athuga hver þeirra þjónaði best tilgangi rannsóknarinnar og 

svaraði rannsóknarspurningunum (Silverman, 2010, 126-127).  

Rannsóknarspurningin er: 

Hver er reynsla fósturbarna af skólagöngu? 

Undirspurningar eru þessar: 

Hver er upplifun fósturbarna af samvinnu um eigin málefni? 

Hver er reynsla fósturbarna af þátttöku í eigin barnaverndar- og 

skólastarfi? 

Hver er upplifun fósturbarna af valdeflingu? 

Til að nálgast viðfangsefnið og svara rannsóknarspurningunni og undir-

spurningum hennar var beitt eigindlegri viðtalsaðferð, þar sem hún hentar 

vel til að svara spurningum um reynslu og upplifun barna. Aðferðin færir 

mér þau gögn sem leitað er eftir með rannsóknarspurningunni (Silverman, 

2010, 14). Þeir sem aðhyllast eigindlega nálgun leggja áherslu á að setja sig 

inn í hugarheim og umhverfi þeirra sem þeir eru að skoða og reyna að skilja 

þeirra upplifun á veruleikanum (Silverman, 2010, 118-119; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, 220). Þar er litið svo á að þekking sé sameiginlegur 

skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks. Við þróun á skilningi sínum 

byggja einstaklingar á ákveðnum forsendum, s.s. tungumáli, menningu, 

reynslu, þekkingu, færni, venjum og siðum. Á það við bæði rannsakendur og 

þátttakendur (Hitchcock og Hughes, 1989, 6-12; Helga Jónsdóttir, 2003, 67). 

Rannsóknin er með tilvikssniði þar sem gagna er aflað með eigindlegum 

óstöðluðum viðtölum og þátttöku- og barnmiðuðum aðferðum og gögnum. 

Tilviksrannsóknir gera rannsakendum kleift að skoða eitt einstakt eða fá 

tilvik eða félagsleg fyrirbæri í smáatriðum með því að afla viðeigandi gagna. 
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Þannig er reynt að nálgast sem bestan skilning á tilvikinu eða fyrirbærinu og 

komast að nýrri þekkingu (Silverman, 2010, 138-139). Stake (1998) gerir 

greinarmun á þrenns konar tilviksrannsóknum. Hann nefnir að eitt tilvik er 

rannsakað ofan í kjölinn í fábreyti- eða margbreytileika sínum (e. intrinsic 

case study); tilvik er rannsakað til að gefa innsýn í ákveðið málefni með 

skírskotun til stærri hóps (e. instrumental case study) og loks að mörg eða 

nokkur tilvik eru athuguð í þeim tilgangi að rannsaka almenn fyrirbæri (e. 

collective case study) (Stake, 1998, 88-89).  

Mín tilviksrannsókn tekur mið af hinu síðastnefnda, þ.e. skoðuð eru 

nokkur tilvik í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á almennu fyrirbæri, sem 

er eins og fram hefur komið skólaganga fósturbarna með tilliti til samvinnu, 

þátttöku og valdeflingar, sem jafnvel gæti átt við fleiri tilvik (Stake, 1998, 

89). Niðurstöður eigindlegra rannsókna hafa þó oftast ekki alhæfingargildi 

heldur snúast þær um að hlusta og öðlast sem dýpstan skilning á mannlegri 

reynslu, viðkomandi tilviki eða félagslegu fyrirbæri og skapa á því nýja 

þekkingu (Silverman, 2010, 118-119; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 233). 

Eigindleg aðferð hentar vel þegar verið er að gera rannsókn með þátt-

takendum sem eru í viðkvæmri stöðu eða tilheyra minnihlutahópi og þegar 

fáir einstaklingar eru í úrtaki (Silverman, 2010, 388-389; Sigurlína Davíðs-

dóttir, 2003, 230). Við getum ekki búist við að niðurstöður minnar 

rannsóknar gefi til kynna að sama niðurstaða fengist ef annar hópur barna í 

fóstri væri þátttakandi í sömu eða svipaðri rannsókn (Silverman, 2010, 139). 

Í rannsókninni er lögð áhersla á að börnin eru ekki óvirkir þiggjendur 

þjónustu sem hinir fullorðnu skipuleggja og láta þeim í té, heldur eru þau 

viðurkennd sem virkir félagslegir þátttakendur með eigin réttindi. Litið er á 

börn sem virk í því að byggja upp og staðfesta upplifun sína og þátttakendur 

í lífi annars fólks og í samfélaginu sem þau búa í (O´Kane, 2000, 136). 

Þátttöku- og barnmiðuð tilviksrannsókn 

Viðtöl við þátttakendur voru metin sem öflugasta gagnasöfnunaraðferðin 

og að óstöðluð viðtöl hentuðu best. Slík viðtöl felast í samræðum þar sem 

umræðuefnið hefur verið ákveðið af rannsakanda, sem leitast við að ræða á 

jafnréttisgrundvelli við þátttakanda. Umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en 

innihald samræðnanna ekki. Ákveðnum þemum í samtalinu er fylgt en því 

leyft að þróast á persónulegan hátt. 

Óstöðluð viðtöl hafa röð viðfangsefna innan viðtalsramma og 

leiðbeinandi spurningar. Gert er ráð fyrir að viðtalið sé opið og breyting geti 

orðið á röð og formi spurninga til að hægt sé að fylgja eftir svörum og 

frásögn viðmælandans (Kvale, 1996, 124).  
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Óstöðluð viðtöl miða að því að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í 

tilveru fólks (Kvale, 1996, 124). Þau snúast um að fá fram lýsingar á 

sammannlegum reynsluheimi og leitast er við að skilja upplifun og reynslu 

viðmælenda út frá þeirra eigin sjónarhorni (Kvale, 1996, 125; Helga 

Jónsdóttir, 2003, 67 og 73). Þar sem úrtakið er lítið eru þátttakendur ekki 

fulltrúar þýðisins (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 221).  

En að mörgu er að hyggja þegar rannsóknir eru gerðar með börnum og 

ungmennum. Sérstaklega þarf að gæta að s.s. tjáningar- og samskiptamáta, 

málnotkun, hugtakaskilningi, hegðun og félagslegu umhverfi, 

valdaójafnvægi milli barna og fullorðinna, kerfisbundinni uppbyggingu 

stofnana og stjórnsýslu og ójafnrétti, m.a. með tilliti kyns þátttakandans.  

Framkvæmd rannsóknar minnar er nánar lýst í næsta kafla. Þar kemur 

m.a. fram hvernig ég brást við áskorunum sem á leið minni urðu, s.s. við að 

afla viðmælenda, að finna hentuga tjáningarmáta barna og valdaójafnvægi. 

Rannsóknin er að hluta til afturvirk, þ.e. spurt er um fyrri reynslu 

þátttakenda af skólagöngu, en rétt er að árétta, að þrjú barnanna voru enn í 

grunnskóla og einn hafði nýlokið grunnskólagöngu.  

Framkvæmd 

Þegar gerð er rannsókn með börnum og ungmennum þarf að skipuleggja sig 

vel. Margt er sameiginlegt með henni og rannsókn með fullorðnum, s.s. að 

staðfesta þátttöku skriflega með upplýstu samþykki, koma á gagnkvæmum 

skilningi, finna hentugan viðtalstíma, tryggja trúnað, útskýra vel markmið og 

tilgang rannsóknarinnar og að spyrja spurninga skýrt og skilmerkilega. 

Rannsakandi verður einnig að leggja sig fram um að tala mál sem börn 

og unglingar skilja út frá þroska og málþroska og nálgast þau á þann máta 

sem þau þekkja og reyna að hafa andrúmsloftið létt og óþvingað. Þau njóta 

þess að fá að stýra fundinum að einhverju leyti og skilja hann þá frekar út 

frá eigin sjónarhorni (Borland, Laybourn, Hill og Brown, 1998, 11-12). 

Rætt var við 4 ungmenni á aldrinum 14-16 ára sem höfðu að lágmarki 

u.þ.b. eins árs reynslu af því að vera í fóstri utan lögheimilissveitarfélags. 

Tímalengdin var valin með tilliti til þess að börnin hefðu einnig reynslu af 

skólagöngu í skóla utan lögheimilissveitarfélags, sem næmi að lágmarki um 

einu skólaári, en einnig var spurt um skólagöngu þeirra fyrir og eftir 

fósturvistun, ef slíkri var til að dreifa.  

Viðtölin voru óstöðluð, þ.e. settur var upp viðtalsrammi út frá ákveðnum 

þráðum tengdum skólagöngu ungmenna í fóstri, en að öðru leyti fengu 

viðmælendur að tjá sig frjálslega. Spurt var um upplifun og reynslu 

barnanna af grunnskólagöngu þeirra en jafnframt reynt að greina þá 
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samvinnu, þátttöku og valdeflingu sem viðhöfð var í tengslum við málefni 

barnanna af hálfu opinberra aðila, þ.e. starfsmanna barnaverndar og skóla, 

fyrir fóstur, í fóstrinu og eftir fóstrið, eftir því sem við átti í tilfelli hvers 

viðmælanda. Leitað var eftir samstarfi við skólastjórnendur um aðgengi að 

þátttakendum og þess óskað að þeir hefðu milligöngu um að koma á 

sambandi milli rannsakanda og forsjáraðila þátttakenda. Þessu er nánar lýst 

í næsta kafla. 

Þátttakendur og aðgengi 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki, en samkvæmt Silverman 

(2010) gerir það rannsakanda kleift að velja þátttakendur sem best henta til 

að lýsa því tilviki eða ferli sem á að athuga. Úrtaksaðferðin krefst þess að 

rannsakandi velti fyrir sér því þýði sem til er að dreifa og velji þátttakendur 

á þeim grundvelli (Silverman, 2010, 141). 

Til að nálgast þátttakendur var haft samband bréfleiðis við 15 

skólastjórnendur sem stýrðu 17 grunnskólum víðs vegar um landið. Í bréfinu 

kynnti rannsakandi verkefnið og óskaði eftir samstarfi um val á 

þátttakendum. Þar var rannsókninni lýst, tilgangi, markmiðum og hlutverki 

hliðvarðar. Einnig var þess farið á leit að skólastjórnandi veldi þátttakendur 

og hefði milligöngu um samband við forsjárhafa, foreldra eða fósturforeldra 

um þátttöku ungmennanna í rannsókninni. Þetta er í samræmi við það sem 

fram kemur um samvinnu hjá Anni G. Haugen (2007).  

Sex skólastjórnendur svöruðu bréfi rannsakanda. Fimm svöruðu því til að 

ekkert fósturbarn í skólanum félli að fyrrgreindum forsendum rannsakanda 

um þátttakendur. Einn aðstoðarskólastjóri kom á sambandi við 

forráðamenn ungmennis. Rannsakandi varð því að leita annarra leiða. 

Fagaðilar innan nokkurra skóla bentu honum á hina þátttakendurna og 

sambandi var komið á. Fjórir forsjáraðilar gáfu góðfúslegt leyfi fyrir 

viðtölum.  

Þegar samband var komið á hafði rannsakandi samband við forsjárhafa 

símleiðis, oftar en einu sinni, og útskýrði rannsókn og leitaðist við að skapa 

traust. Gætt var sérstaklega að því að gefa viðkomandi kost á að spyrja út í 

rannsóknina. Samþykkisbréfið var einfalt og aðgengilegt fyrir forsjárhafa og 

börnin. Rannsakandi fór yfir leyfið og útskýrði hvað í því stóð og gaf kost á 

spurningum (O´Kane, 2000, 141). Hvað forsjáraðila varðar má geta þess að 

tvær mæður, tvær fósturmæður og einn fósturfaðir skrifuðu undir upplýsta 

samþykkið en báðir fósturfeðurnir voru viðstaddir undirskrift. 

Að fengnu skriflegu samþykki forsjárhafa var talið mikilvægt að barnið 

sjálft hefði val um að taka þátt í rannsókninni (Kvale, 1996, 112; O´Kane, 
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2000, 151). Forráðamenn voru beðnir um að leita eftir viðhorfi barnsins til 

rannsóknarinnar og samþykki þess. Vegna mikilla vegalengda gat 

rannsakandi í fæstum tilfellum hitt barnið áður en viðtalið fór fram. Því 

reyndi hann að útskýra verkefnið vel áður en viðtal hófst, bæði munnlega 

og í samþykkisbréfinu, og bað um skriflegt samþykki barnsins milliliðalaust 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004, 26). Barnið var vandlega upplýst um að það 

mætti afturkalla samþykki sitt hvenær sem var í ferlinu. Einnig var því sýnt 

spjald sem á var letrað „Stop“ og líkist umferðarskilti. Á það gat barnið bent 

ef það vildi ekki svara einstaka spurningum. Þessi undirbúningur var 

sérstaklega vel til þess fallinn að eyða kvíða fyrir viðtalinu (Kvale, 1996, 111; 

O´Kane, 2000, 153). Þannig reyndi rannsakandi strax í upphafi að koma á 

sambandi, skapa traust og sýna barninu virðingu líkt og O´Kane (2000) benti 

á að væri mjög mikilvægt. 

Í upphafi viðtals var barninu aftur bent á að það mætti hætta þátttöku 

hvenær sem var án eftirmála og afturkalla samþykki sitt.  

Gagnaöflun 

Gagna var aflað með einu viðtali við hvert barn, sem stóð frá 40 mínútum 

upp í tæpar þrjár klukkustundir. Hlé var gert eins oft og þurfa þótti. Börnin 

ákváðu sjálf stað og stund fyrir viðtölin í samráði við forsjáraðila. Var það 

gert til að rétta af valdaójafnvægi rannsakandans og barnsins (O´Kane, 

2000, 151; Guðrún Kristinsdóttir, 2004, 28; Anni G. Haugen, 2007, 238).  

Athuga átti upplifun og reynslu barnanna af skólagöngu í tengslum við 

fóstur. Viðtölin voru til öryggis tekin upp á tvenns konar upptökutæki (Guð-

rún Kristinsdóttir, 2004, 28). Þátttökumiðaðri aðferð var beitt við gagna-

öflunina eins og áður sagði en hún eflir samskipti og hentar rannsókn minni 

vel (O´Kane, 2000, 138).  

Ég leitaði í smiðju þeirra O´Kane (2000) og rannsóknarfélaga eftir góðri 

fyrirmynd. Rannsóknina gerðu þau með 8-12 ára börnum í Englandi og 

Wales, sem voru í umsjá hins opinbera. Markmiðið var að athuga reynslu 

barnanna af þátttöku í ákvörðunum meðan á fóstrinu stóð. Rannsakendur 

nýttu sér þátttöku- og barnmiðaða aðferð í viðtölunum. Sýndi rannsóknin 

hvernig aðferðin getur nýst við ýmsar kringumstæður og til nákvæmrar 

athugunar á félagslegum tengslum sem móta líf barna (O´Kane, 2000, 137).  

Þegar þátttökumiðuð aðferð er notuð er tillit tekið til þess að börn skilja 

reynsluheim sinn ekki á sama hátt og fullorðnir og eins er með það hvernig 

þau tjá sig. Börn tjá sig t.d. oft betur þegar þau fá að aðhafast eitthvað 

heldur en eingöngu í töluðu máli. Þá þarf að taka tillit til ójafnvægis tengdu 

valdi og stöðu en það er sérstök áskorun sem rannsakendur verða að taka 
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tillit til í rannsóknum með börnum. Þeir verða að leita leiða til að brjóta 

niður valdamúra og skapa rými til að leyfa börnum að tala og hlusta á þau 

(O´Kane, 2000, 136-139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttökumiðuð aðferð felst m.a. í eftirfarandi: Að börnin fái skýrar og vel 

skiljanlegar upplýsingar, þau velji sjálf að taka þátt og veiti skriflegt upplýst 

samþykki og að þau fái að velja hvar og hvenær viðtal fari fram. Viðtal sem 

fer fram í afmörkuðu rými þar sem börnunum líður vel og truflun er lítil er 

líklegra til að skila góðum árangri en við aðrar aðstæður. Rannsakandi þarf 

að nálgast barnið og byggja upp traust, opið samband með virðingu og virkri 

hlustun. Hann þarf einnig að staðsetja sig þannig að sem mestur jöfnuður sé 

á milli hans og barnsins og huga að því að efla stöðugt sjálfstraust barnsins. 

Rannsakandi á að vera glaðlegur og reyna að hafa viðtalið ánægjulegt með 

hjálp þátttökumiðaðrar tækni og meta tíma þeirra með því að þakka þeim 

fyrir og umbuna þeim að viðtali loknu. Einnig skiptir máli að barnið viti 

hverjir hafa aðgang að niðurstöðum. (O´Kane, 2000, 141 og 151). Ofan-

greind atriði voru höfð að leiðarljósi í rannsókninni. 

Undir lok viðtalsins dró rannsakandi saman helstu atriðin og bauð 

barninu að segja eitthvað að endingu. Eftir viðtalið tók hann sér tíma í ró og 

næði og skráði hughrif sín af viðtalinu (Kvale, 1996, 128-129).  

Þá má nefna að oftast voru veitingar tiltækar, því börn eiga erfitt með að 

sitja lengi kyrr án þess að fá vott eða þurrt. Rannsakandi umbunaði börnun-

um með lítilli gjöf að þátttöku lokinni til að sýna að hann mæti tíma þeirra 

og þátttöku mikils líkt og O´Kane (2000) benti á að væri jákvætt fyrir þau. 

Mynd 1. Þátttökumiðuð gögn rannsóknar minnar. 



 

43 

Skráning og greining gagna 

Að gagnaöflun lokinni voru viðtölin afrituð ásamt minnisatriðum 

rannsakanda, en Lichtman (2010) bendir á nauðsyn þess að skrá atriði sem 

rannsakandi telur mikilvæg. Þannig var unnt að átta sig á því sem upp úr 

stóð eftir viðtölin. Þau voru skráð orðrétt og af nákvæmni og greind eftir 

þemum og innihaldi áður en hægt var að ljúka við skýrslu um rannsóknina 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 223). Skráð lengd viðtalanna var u.þ.b. 55.000 

orð.  

Við greiningu var leitað eftir sameiginlegum efnisflokkum og þemum í 

viðtölunum og því sem var ólíkt í frásögn barnanna gefinn gaumur. Sömu 

þræðir komu ekki alltaf fram í öllum viðtölum, en það er eðlilegt þar sem 

þátttakendur voru fáir og ungmennin ólík.  

Aðgengi og vinnsla, nokkrir annmarkar  

Aðgengi að þátttakendum reyndist ákveðnum vandkvæðum bundið þar sem 

skólastjórar virtust ekki vilja eða vera í aðstöðu til að hafa milligöngu um að 

finna viðmælendur. Einnig gátu börnin verið búin að fá nóg af fundum með 

ólíkum aðilum (Dóra S. Bjarnason, 2009, 23). Reyndi ég að bregðast við 

þessu með því að nálgast forráðamenn og börn af nærgætni og á 

jafnréttisgrundvelli og kynna rannsóknina með áhugaverðum rökum. 

Fagaðilar bentu á þátttakendur en sú aðferð felur augljóslega í sér 

ákveðið val sem kann að vera takmarkandi. (Anni G. Haugen, 2009, 25). Ef 

til vill er eitthvað í eðli rannsóknarinnar sem hvetur rannsakanda til að velja 

ákveðin börn umfram önnur. Með því að viðhafa því sem næst jafna 

dreifingu í aldri, velja fóstur í ólíkum landshlutum og ræða bæði við stúlkur 

og drengi standa vonir til að nokkur breidd fáist í hópinn.  

Hugsanlegir annmarkar á rannsókn gátu verið tengdir því hvaða foreldrar 

samþykktu þátttöku. Líklegt var að ég fengi betri aðgang að börnum þar 

sem allt gengi vel en börnum sem enn áttu í erfiðleikum og þar sem 

foreldrar áttu e.t.v. í erfiðum samskiptum við barnaverndaryfirvöld. Hitt gat 

einnig komið til greina, að þeir foreldrar og börn sem áttu sára reynslu af 

fósturráðstöfun vildu koma þeirri reynslu á framfæri með þátttöku í 

rannsókninni.  

Mín eigin sýn og reynsla af bernsku og unglingsárum er bæði kostur og 

galli. Starfsreynsla mín og menntun hafa líklega reynst vel, enda á 

heimavelli í skólamálum. Þá hef ég einnig reynslu af störfum með 

nemendaverndarráði, barnaverndar- og félagsþjónustu og hef setið 

námskeið um barnavernd og skólastarf á meistarastigi og lítillega sinnt 
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kennslu um það efni. Með virkri hlustun, opnum spurningum í viðtölunum 

og í greiningu gagnanna kappkostaði ég að viðhafa hlutlægni. Þurfti ég þó 

stundum að draga tjöldin fyrir mína eigin sýn á börn og bernskuna til að 

geta dregið vel fram sýn viðmælendanna á reynsluheim sinn.  

Siðfræðileg álitamál 

Áður en rannsókn hófst var mikilvægt að rannsakandi gætti að 

siðfræðilegum atriðum á öllum stigum rannsóknarferlisins. Erfitt er að setja 

fram skýrar reglur og lausnir á slíku, en samkvæmt Kvale (1996) þarf einkum 

að athuga tvennt. Í fyrsta lagi þarf að huga að upplýstu samþykki, trúnaði og 

afleiðingum fyrir þátttakandann. Í öðru lagi þarf rannsakandi að þekkja 

siðferðilegar kenningar um skyldu, nýtingu niðurstaðna og gæði rannsókna. 

Skylda vísar til heiðarleika, réttlætis og virðingar fyrir manneskjunni. Nota 

skal niðurstöður á þann veg að þær skili því besta fyrir sem flesta, t.d. 

aukinni þekkingu eða bættum lífskjörum. Gæði vísa hér til rannsakandans 

sem persónu, einkum þekkingar hans, reynslu og siðferðilegrar stöðu 

(Kvale, 1996, 119 og 121-122). Við val á viðfangsefni skal þess gætt að það 

hafi rannsóknarlegt gildi og stuðli að því að bæta hag þeirra sem það varðar. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Trúnaður var tryggður með því 

að breyta persónueinkennum, viðmælendur fengu dulnefni og staðháttum 

og staðaheitum var breytt svo að ekki væri hægt að bera kennsl á 

viðmælandann. Eftir afritun var upptökum eytt (Kvale, 1996, 114-115). 

Líta má á viðtalið sem hápunkt rannsóknar. Persónulegt samband 

myndast og rannsakandi fékk innsýn í upplifun og reynslu viðmælandans 

(Kvale, 1996, 124). Því var viðmót og samskipti á hlýlegum og 

traustverðugum nótum.  

Trúverðugleiki gagna 

Í rannsóknarvinnu sem þessari þarf að vanda vinnubrögð til að tryggja trú-

verðugleika og áreiðanleika. Ég reyndi að skipuleggja viðtölin vel fyrirfram. 

Til að úrtakið yrði ekki einsleitt var vandað til vals á þátttakendum eins og 

framast var kostur. Við greiningu gagnanna var ég ávallt meðvituð um eigin 

reynslu og tengsl við fósturbörn og skólagöngu þeirra og reyndi að vera 

gagnrýnin og halda faglegri fjarlægð í öllu ferlinu.  

Afrakstur eigindlegrar viðtalsrannsóknar sem þessarar voru gögn sem 

gefa innsýn í reynslu fósturbarna af skólagöngu. Úrtakið er ekki stórt og því 

ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, enda slíkt ekki 

meginmarkmið eigindlegrar aðferðar eins og fyrr sagði. Því er ekki hægt að 

gera ráð fyrir að reynsla þessara ungmenna af grunnskólagöngu sé reynsla 
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fósturbarna sem heildstæðs þýðis. Vonar rannsakandi að raddir 

ungmennanna fjögurra fái að hljóma hátt og skýrt í niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar en 

fyrst eru þátttakendurnir fjórir kynntir.  
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5 Niðurstöður  

Niðurstöðurnar eru settar fram í þremur köflum. Í fyrsta kaflanum koma 

fram sögur þátttakendanna, Orra, Lóu, Krumma og Össu. Hver saga skiptist í 

9 efnisflokka sem eru þeir sömu í gegnum allar sögurnar: Fóstrið og tengsl 

við foreldra og fósturforeldra, skólagangan, námið og námsefnið, 

kennararnir, tengsl við félaga, erfiðleikar og hindranir, bakhjarlar og 

stuðningur, framhaldsnám og framtíðaráform og samvinna, þátttaka og 

valdefling. Í lok hverrar sögu er samantekt um ungmennið sem í hlut á. Í 

næsta kafla er fjallað, þvert á sögurnar, um efnisflokkana 9 sem fram komu 

hjá öllum þátttakendunum. Í þriðja og síðasta kaflanum eru ályktanir 

umræðunnar dregnar saman í lokaniðurstöður.  

Kynning á þátttakendum 

Þátttakendurnir fjórir, tveir drengir og tvær stúlkur, voru á aldrinum 14-16 

ára þegar viðtölin voru tekin og stunduðu nám í unglingadeildum 

grunnskóla víðs vegar um landið. Ungmennin eru ólík og forsendur 

fósturvistar og skólagöngu misjafnar að sama skapi. Viðtölin fóru fram á 

starfstíma skóla eða í sumarleyfi barnanna. Til að gæta persónuverndar og 

draga úr líkum á að fólk þekkist hafa börnunum og öðrum persónum verið 

gefin dulnefni. Skólarnir sem unglingarnir hafa sótt fá heiti úr íslenskri 

náttúru og dýralífi og bæjanöfnum og staðalýsingum breytt. Í einstaka 

tilvikum er höfuðáttunum norður, suður, vestur, austur einnig breytt án 

innskots rannsakanda. 

Orri er 14 ára og býr hjá fósturforeldrum í dreifbýli. Fyrstu árin bjó hann 

á höfuðborgarsvæðinu hjá foreldrum sínum en þau eru nú skilin. Orri hefur 

verið meira og minna í fóstri hjá sömu fósturfjölskyldunni frá 5 ára aldri, 

fyrst í tímabundnu fóstri yfir sumartíma en frá 10 ára aldri hefur hann verið 

samfellt hjá þeim og í varanlegu fóstri frá 11 ára aldri. Orra líður vel hjá 

fósturfjölskyldu sinni og lítur á hana sem sína eigin. Hann leggur mikið 

traust á fósturforeldra sína, einkum fósturmóður, sem er hans stoð og 

stytta í lífinu. Orri er í reglulegu sambandi við kynforeldra sína með aðstoð 

fósturmóður og finnst það jákvætt. Fyrstu skólaárin var Orri í þremur 

skólum á höfuðborgarsvæðinu, eitt skólaár í hverjum skóla, en hefur verið í 

sama grunnskólanum í tengslum við fósturvist sína frá 10 ára aldri og talar 

vel um skólann sinn. 

Lóa er 15 ára og býr ein hjá móður sinni í þéttbýli. Um tíma átti Lóa 

stjúpföður en frá fyrstu árum grunnskólagöngu Lóu hafa mæðgurnar búið 

meira og minna einar. Milli mæðgnanna ríkir væntumþykja en jafnframt 
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togstreita. Lóa fór fyrst í tímabundið fóstur þegar hún var 14 ára gömul í 

kjölfar þunglyndis og kvíða. Á tæplega tveggja ára tímabili var Lóa fóstruð 

tímabundið fjórum sinnum hjá sömu fósturfjölskyldunni sem býr í dreifbýli; 

fyrst í einn mánuð, næst í þrjá mánuði og síðast átti hin tímabundna 

fósturvist að vara í ár. Vistin varð þó nokkru styttri og fékk Lóa að fara heim 

til reynslu einu sinni á síðasta tímabilinu en kom aftur á fósturheimilið og 

var í skólanum til vors. Á grunnskólagöngu sinni hefur Lóa sótt 5 grunnskóla, 

tvo á höfuðborgarsvæðinu, eitt skólaár í hvorum skóla, og þrjá í þéttbýli. 

Skólaganga hennar í tengslum við fósturvist var ósamfelld og á þeim tíma 

sem hún dvaldist hjá móður stundaði hún ósamfellt skóla í lögheimilis-

sveitarfélagi sínu.  

Krummi er 16 ára og býr hjá móður sinni og stjúpföður í dreifbýli. 

Foreldrar hans skildu þegar hann var lítið barn en móðir hans kynntist 

fljótlega stjúpföður hans og hóf búskap með honum. Krummi hefur 

samband við föður sinn og bjó í eitt ár hjá honum þegar hann var yngri. Í 

fyrstu bekkjum grunnskólans fór Krummi að sýna erfiða hegðun í skóla og 

fékk í kjölfarið greiningu um ADHD. Á unglingsárunum var hann jafnframt 

greindur með kvíða og þunglyndi. Í kjölfar flutninga á milli landshluta úr 

þéttbýli í dreifbýli upplifði Krummi mikla andlega vanlíðan, sem leiddi til 

þess að hann mætti stopult í skóla og var í kjölfarið sendur í ættingjafóstur í 

dreifbýli í öðrum landshluta. Fósturvistin varði í tæpt ár, því að þrátt fyrir 

góða byrjun á nýjum stað urðu ýmsir erfiðleikar til þess að Krummi flutti 

aftur heim til móður og stjúpföður. Á grunnskólagöngu sinni hefur Krummi 

sótt 4 skóla, einn á höfuðborgarsvæðinu og þrjá í öðru þéttbýli. Í tveimur 

þessara skóla var hann í eitt ár en í hinum tveimur var skólaganga hans 

ósamfelld.  

Assa er 14 ára og býr nú hjá fósturforeldrum í dreifbýli. Hún bjó hjá 

móður sinni í þéttbýli til 8 ára aldurs en vegna erfiðra heimilisaðstæðna var 

hún fyrst fóstruð á heimili í sveit. Þar var hún í tvö ár en fór því næst til 

annarra fósturforeldra. Eftir eitt ár var hún aftur í stuttan tíma á fyrsta 

fósturheimilinu á meðan leitað var að nýju úrræði. Hún kom á núverandi 

fósturheimili á 10. aldursári og er í varanlegu fóstri. Assa hitti móður sína 

reglulega þegar hún var á fyrsta fósturheimilinu en ekkert árið sem hún bjó 

á öðru fósturheimilinu. Eftir að hún fór í varanlegt fóstur hefur hún haft 

samband við móður sína af og til. Hún var greind með ADHD og mótstöðu-

þrjóskuröskun á fyrstu árum grunnskólagöngu sinnar en síðar með 

þunglyndi. Össu líður vel hjá fósturfjölskyldunni og lítur á hana sem sína 

eigin. Hún tekst þó á við vanda unglingsáranna og líður illa yfir einelti og 

höfnun af hálfu vina og bekkjarfélaga sinna. Hún á góða vini innan 

heimilisins og hefur leitað í nýjan félagahóp í öðru sveitarfélagi. Assa hefur 
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sótt fjóra grunnskóla, þrjá í þéttbýli og einn í dreifbýli. Í þremur þessara 

skóla hefur hún átt samfellda skólagöngu, þar af eitt ár í einum þeirra. Hún 

var í fjórða skólanum í eitt skólaár og kom síðan aftur í hann í stuttan tíma á 

meðan leitað var að nýju úrræði fyrir hana. 

Orri – Ungur maður á uppleið 

Orri er myndarlegur ungur piltur. Hann virðist vera í góðu jafnvægi og skóla-

ganga er honum jákvæð reynsla. Námsárangur hans er á stöðugri uppleið og 

hið sama er að segja um vináttutengsl. Hann býr hjá fósturforeldrum sínum 

til fjögurra ára þegar viðtalið er tekið. 

Fóstrið og tengsl við foreldra og fósturforeldra 

Orri bjó á höfuðborgarsvæðinu ásamt foreldrum sínum og eldri bræðrum. 

Hann stundaði nám í þremur grunnskólum í 1.-4. bekk og leið vel í 

skólanum. Ástæður fóstursins virðast hafa verið erfiðar heimilisaðstæður en 

Orri vildi ekki ræða þær neitt frekar. Hann byrjaði að koma til fósturforeldra 

sinna í tímabundið fóstur yfir sumartíma þegar hann var 5 ára og var 

„sveitakrakki“ hjá þeim þar til hann var 10 ára. Þá var Orra ráðstafað í fóstur 

til þeirra, fyrst tímabundið í eitt ár en síðan í varanlegt fóstur. Honum var 

ekki kunnugt um ástæður þess að hann fór í varanlegt fóstur til þeirra á 

þessum tíma en veit það í dag. Orri er sáttur á fósturheimilinu, líður vel hjá 

fósturfjölskyldu sinni og lítur á hana sem sína eigin. Hann ber mikið traust til 

fósturforeldra sinna, einkum fósturmóður, sem er hans stoð og stytta í 

lífinu. Orri er þrátt fyrir það í reglulegu sambandi við kynforeldra sína með 

aðstoð fósturmóður og finnst það jákvætt. Hann ber enn sterkar tilfinningar 

til foreldra sinna. 

Skólaganga Orra 

Orri hefur verið í fjórum grunnskólum. Hann var í þremur skólum í 1.-4. 

bekk og bjó þá í foreldrahúsum á höfuðborgarsvæðinu. Eftir að hann fór til 

fósturfjölskyldunnar hefur hann sótt einn og sama skólann, sem er í 

þéttbýli. Orri er nú í 9. bekk og er þetta fimmta skólaárið í Háfjallaskóla. 

Árgangurinn hans er nokkuð stór og er honum skipt upp í bekki. 
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Tafla 2. Bekkir, skólar og búseta – Orri 

Bekkur Skóli Búseta 

1.-4. 
Tjaldaskóli (á höfuðborgarsvæði) 
Kríuskóli (á höfuðborgarsvæði) 

Lómaskóli (á höfuðborgarsvæði) 

Hjá foreldrum sínum 
ásamt eldri bræðrum 

5.-9. Háfjallaskóli (í þéttbýli) Hjá fósturforeldrum 

 

Orri ber skólunum þremur á höfuðborgarsvæðinu vel söguna og segir að 

sér hafi alltaf liðið vel í skóla. Hann minnir að það hafi verið um haust þegar 

hann kom fyrst í Háfjallaskóla og að skólinn hafi verið eitthvað byrjaður. 

Fóstursystir hans hefur hjálpað honum í skólanum en hún er á svipuðum 

aldri. Hann nýtur mikils stuðnings af fósturmóður sinni í dag. Orri hefur 

verið í talsverðri sérkennslu á skólagöngu sinni. Hann er sáttur við 

skólagöngu sína og aðspurður hvort hann sé ánægður í skólanum í 

Háfjallabyggð svarar hann: „Jább, besti skóli sem ég hef farið í.“ 

Námið og námsefnið 

Eins og fram hefur komið var Orri ekki sterkur námslega og hefur því verið í 

sérkennslu í Háfjallaskóla. Hann fékk stuðning í flestum námsgreinum til að 

byrja með og var lítið inni í bekk með jafnöldrum sínum. Með samstilltu 

átaki heimilis og skóla hefur hann náð að vinna sig upp og er í dag alfarið 

inni í bekk með sama námsefni og bekkjarfélagar hans en er í nokkrum 

sérkennslutímum.  

Eee, það var ... fyrst byrjaði ég bara í öllu eða þá var ég ekkert 

svo góður og svo minnkaði það alltaf niður og svo fór ég alltaf 

meira inn í bekk, núna er ég bara inni í bekk. (Orri) 

Orra gengur best í íslensku og stærðfræði af bóklegum greinum. Honum 

finnst enskan léttari en danskan, sem hann segir að sé sín slakasta bók-

námsgrein. Hann öfundar mjög bekkjarfélaga sinn sem líka var slakur í 

dönsku en flutti til Danmerkur og bjó þar í eitt ár og er nú altalandi á 

dönsku. Hann finnur styrk sinn í list- og verkgreinum og hefur alltaf verið 

góður í íþróttum. Áhersla er lögð á menntun á fósturheimilinu og rætt um 

gildi menntunar og árangur. Heimanámið er ekki mikið en alltaf eitthvað. 

Orri segir að fósturforeldrar hans hjálpi honum jöfnum höndum við 

heimanámið. Fósturmóðir hans er með háskólamenntun og vel í stakk búin 
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að hjálpa honum. Hún leggur mikið upp úr því að hann standi sig í 

skólanum. 

Kennararnir 

Orri talar vel um kennarana sína og finnst hann hafa verið heppinn með þá. 

Hann telur að kennararnir láti sig fá námsefni við hæfi. Orra er ekki kunnugt 

um að hann hafi einstaklingsnámskrá. Orri hefur aldrei setið teymisfundi í 

skólanum né neina fundi þar um námið. 

Tengsl við félaga 

Orri er mikill áhugamaður um íþróttir og hreyfingu. Hann er oft á fjórhjóli og 

þegar hann er inni segist hann vera að gera armbeygjur og stundum að leika 

sér í tölvunni. Í Háfjallabyggð er starfandi félagsmiðstöð og íþróttafélag. 

Honum finnst starfið í félagsmiðstöðinni frekar leiðinlegt en annað gildir um 

íþróttirnar. Orri segist hafa gaman af flestum boltaíþróttum. Honum finnst 

leiðinlegt að geta ekki æft annað hvort fótbolta eða handbolta. Vegalengd 

frá fósturheimili gerir það að verkum að ekki er hægt að keyra hann á 

æfingar mörgum sinnum í viku en hann vonar að það standi til bóta. Orri er 

afar stoltur af því að vera e.t.v. einn af þeim sem verður valinn sem fulltrúi 

skólans í íþróttakeppni, þar sem keppt verður á milli skóla. Hann æfir því af 

kappi þessa stundina. Hann hefur, frá því að hann var barn, verið fimur og 

léttur á sér. Þegar hann var yngri og bjó á höfuðborgarsvæðinu stundaði 

hann ekki skipulagðar íþróttir en fór út í fótbolta með eldri bræðrum sínum.  

Orri segist aldrei hafa orðið fyrir einelti eða stríðni á skólagöngu sinni og 

hann hefur alltaf verið vinmargur. Hann hefur heldur aldrei fengið að finna 

fyrir því á nokkurn hátt að vera fósturbarn. Orri var fljótur að eignast vini í 

skólanum í Háfjallabyggð og á marga vini og kunningja í dag. Hann segist 

ekki eiga einn besta vin en að bekkurinn haldi vel saman og mórallinn virðist 

vera mjög góður. Orri segist einnig eiga alla krakkana í bekknum að vinum 

og að þar njóti allir jafnmikilla vinsælda. Vinir hans koma stundum í 

heimsókn og fá að gista á bóndabænum. Það finnst honum mjög gaman, því 

hann segist vera mikil félagsvera og finnist ekki gaman að vera einn. Orri 

hefur einnig samband við sína gömlu vini á höfuðborgarsvæðinu og segist 

hitta þá þegar hann fer í bæinn, m.a. til að hitta foreldra sína. Einnig eru 

börn á fósturheimilinu sem hann hefur félagsskap af. 

Erfiðleikar og hindranir 

Orri viðurkennir að skapið hlaupi stundum með sig í gönur og hann hafi 

ráðist á önnur börn. En Orri er í reglubundinni meðferð hjá sálfræðingi sem 
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hjálpar honum við að ná tökum á skapinu. Hann veltir sér ekki mikið upp úr 

því hvað öðrum finnst um hann en innst inni virðist honum þó ekki vera 

sama. Það er aftur á móti stuttur þráðurinn í Orra, hann er gjarn á að vilja 

afgreiða málin með handalögmálum og hann segist lemja þá sem tala illa 

um hann. 

Vel er haldið utan um Orra, dyggilega unnið í að leysa þau vandamál sem 

hann á við að etja og ljóst að mikið hefur áunnist. Orri er þó ekki 

áhyggjulaus en vill ekki tjá sig um þær í smáatriðum. Hann segist hafa 

áhyggjur af foreldrum sínum sem eiga við einhvers konar vanda að etja.  

Bakhjarlar og stuðningur 

Orri var beðinn um að setja niður á blað hverjir það væru sem honum 

fyndist styðja sig best í lífinu. Það er greinilegt að hann stendur ekki einn 

skv. svörum hans. Hann á sér trausta bakhjarla og nefnir þar í fyrsta sæti 

fósturforeldra sína og félagsráðgjafann, þ.e. starfsmann barnaverndar á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann segist hafa verið með tvo félagsráðgjafa. Þeir 

virðast hafa stutt hann vel en hann er ekki með nöfnin þeirra alveg á hreinu. 

Í öðru sæti sem helsti stuðningsaðili er fóstursystir hans, sem er á 

svipuðu reki og býr á fósturheimilinu. Hann setur svo vinahópinn sinn í 

þriðja sæti og í fjórða sæti frænku, afa, ömmu, pabba og mömmu. Hann 

segir að þau styðji hann „svona stundum“.  

Orri hefur þurft að nýta sér aðstoð sálfræðings og finnst hann styðja sig 

vel. Hann segir einnig að allir komi vel fram við sig, bæði fullorðna fólkið 

sem vinnur með hann og krakkarnir í skólanum. 

Orri ber greinilega mjög djúpar tilfinningar til fósturforeldra sinna. Vænt-

umþykja hans til fósturmóður skín í gegnum viðtalið og hann er afar stoltur 

af fósturföður sínum. Hann á með þeim ýmsar gæðastundir, m.a. utanlands. 

Líkt og önnur börn finnst honum spennandi að fara til útlanda og prófa tívolí 

og sundlaugargarða. Hann fer í sína aðra utanlandsferð með 

fósturforeldrum sínum eftir nokkra mánuði. 

Framhaldsnám og framtíðaráform 

Orri á sér framtíðaráform um menntun en um aðrar áætlanir í lífinu segir 

hann að þær „komi í ljós“. Hann áttar sig vel á hvar styrkleikar hans liggja og 

hefur nú þegar stefnt á verknám þar sem valið stendur á milli nokkurra 

starfsgreina. Hann langar til að verða lögga, slökkviliðsmaður eða 

bifvélavirki. Áhugamálin eru stutt undan og líkt og marga unglinga á hans 

aldri langar hann mikið til að keppa í akstursíþróttum og prófa spennandi 
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hluti. Orri segist vera adrenalínsjúklingur og honum finnst hraði og áhætta 

afar spennandi. 

Samvinna, þátttaka og valdefling 

Orri var aðeins 5 ára gamall þegar hann kom fyrst á fósturheimilið sitt yfir 

sumartíma, en þar átti hann eftir að dvelja næstu sumur. Hann var svo 10 

ára þegar ákveðið var að hann færi þangað í tímabundið fóstur. Aðspurður 

hvort hann muni eftir að hafa setið fundi með starfsmönnum 

barnaverndarinnar eða félagsmálaráðgjafanum segist hann aldrei hafa þurft 

að sitja neina fundi, fullorðna fólkið hafi séð um það. 

Það er erfitt fyrir 10 ára dreng að gera greinarmun á öllu því fólki sem að 

málefnum hans kemur í tengslum við fósturvist og skilja hvað í því ferli felst. 

Á þessum tíma vissi Orri ekki almennilega hvers vegna honum var komið 

fyrir í fóstri en þó virðast bæði fósturmóðir og starfsmenn barnaverndar 

hafa gert tilraun til að útskýra það. Orri man samt eftir að hafa samþykkt 

fóstrið með handabandi á fundi með félagsráðgjafanum og manni sem hann 

kallar Finn. Orri telur að útskýra hefði mátt betur fyrir sér hvers vegna hann 

væri að fara í fóstur og hann hefði átt að skilja ástæður þess, þá 10 ára 

gamall. 

 

R: Hvað fannst þér á þessum tíma, þú ert bara 10 ára, skildirðu 

þetta allt? 

Orri: Nei.  

R: Heldur þú að það hefði verið hægt að útskýra það fyrir þér 

betur?  

Orri: Já. En núna, veit ég það núna, sko.  

 

Orri segir að í dag skilji hann hvers vegna nauðsynlegt var að vista hann í 

fóstri, en Oddrún fósturmóðir hans hefur útskýrt það vel fyrir honum. Hann 

telur að fóstrið hafi verið sér fyrir bestu þó að hann segi frá þeirri einlægu 

ósk sinni, sem barns, að fá að vera hjá foreldrum sínum. Aðspurður hvort 

hann viti hvort hann hafi fengið talsmann segist hann telja fósturmóður sína 

vera talsmanninn sinn.  

Orri hittir stundum félagsráðgjafann sinn af höfuðborgarsvæðinu þegar 

hann kemur í Háfjallabyggð, en drengurinn túlkar þau samskipti sem heim-

sóknir en ekki sem fundi. Aðspurður hvort einhver hjálpi honum á fundum 

segir hann svo ekki vera og ítrekar að hann þurfi aldrei að sitja fundi. Það sé 

bara „ráðgjafinn“ hans sem sjái um öll hans mál. Orra líkar fyrirkomulagið 
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eins og það er og hann myndi ekki vilja hafa það neitt öðruvísi og segir: 

„Nei, ég er bara sáttur eins og þetta er. Mjög sáttur“. 

Orri er afar heppinn með fósturmóður. Hún virðist styðja hann mest og 

best og hann treystir algjörlega á hana. Hún er sú sem ræðir mest við hann 

og útskýrir fyrir honum gang mála. 

Maður fer í varanlegt fóstur eftir eitt ár í fóstri. Maður byrjar 

fyrst í svona fóstri eins og sumir ... tímabundið. Já, þá byrjar 

maður í eitt ár og ef að það gengur ekki eitthvað sem að gerðist 

til þess að láta þig koma í fóstrið, þá verður maður lengur og 

þá, þú veist, fyrst átti ég að vera í bara svona tímabundið og sjá 

hvernig gengi, svo átti ég að vera þar til ég væri fjórtán ára, svo 

sextán og núna átján.  

Orri er vel meðvitaður um hvernig fóstur gengur fyrir sig og hann veit að 

hann verður hjá fósturfjölskyldunni sinni til 18 ára aldurs í varanlegu fóstri. 

Þessi vissa virðist veita honum mikið öryggi. 

Samantekt 

Skólagangan: Orri er sá viðmælendanna sem á árangursríkustu og ánægju-

legustu skólagönguna og hef hefur sjaldnast skipt um skóla. Hann er sjaldan 

veikur og mætir vel í skólann. Hann kynntist fósturforeldrum sínum fyrst 5 

ára gamall og fóstrið hjá þeim var honum eðlilegt framhald af sumardvölum 

á bóndabænum. Honum líður vel, þykir vænt um og treystir fósturforeldrum 

sínum í hvívetna. Sú staðreynd að Orra hefur alltaf liðið vel í skóla og hvorki 

verið strítt né lagður í einelti getur verið það atriði sem vegur þyngst í 

jákvæðu viðhorfi hans til skólans. Þá á hann sér áhugamál sem tengjast 

heilsurækt og íþróttum. Uppbygging námsins bendir til þess að hann hafi 

einstaklingsnámskrá eða hafi haft slíka, þar sem hann byrjar fyrst í 

sérkennslu en nám hans hafi síðan verið byggt upp stig af stigi þar til hann 

hefur getað fylgt bekkjarfélögunum. Kennsla hans fer nú alfarið fram inni í 

bekk, fyrir utan einstaka sérkennslutíma. Þessi fimm ár í grunnskóla 

Háfjallabyggðar hafa því verið ánægjuleg. 

Námið og námsefnið: Orri er með námsefni við hæfi og hefur unnið sig upp 

námslega með samstilltu átaki heimilis og skóla. Bestu bóklegu fögin hans 

eru íslenska og stærðfræði. Hann er mjög góður í verklegum greinum og 

íþróttum. Fósturforeldrar hans styðja dyggilega við heimanámið, 

sérstaklega fósturmóðir sem er með háskólamenntun og hún ræðir líka við 

hann um mikilvægi menntunar.  
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Kennararnir: Orri talar vel um kennarana sína og segir þá koma vel fram við 

sig. Ætla má að kennarar skólans haldi vel utan um nám Orra og hann sé 

jafnvel með einstaklingsnámskrá miðað við að hann er í sérkennslu og þann 

árangur sem Orri hefur náð í námi. Hann hefur unnið sig upp úr því að vera 

nánast alveg í sérkennslu til þess að fylgja bekkjarfélögum sínum í 

almennum bekk í námsgreinunum. Ekki virðist vera haft samstarf við Orra 

um málefni hans. Orri hafði ekki mikið að segja um skipulag námsins. 

Tengsl við félaga: Orri á marga félaga og líður vel í skólanum. Bekkurinn er 

samheldinn og hann hefur stuðning af fóstursystur sinni á svipuðum aldri. 

Orra finnst ekki gaman að vera einn, auk þess sem hann langar til að æfa 

boltaíþrótt. Að eiga sér áhugamál utan skóla getur stutt við skólagöngu 

fósturbarna (Goddard, 2000, 84). Mikilvægt er að skapa Orra þann sá mögu-

leika með því að keyra hann í þéttbýlið þar sem hann getur hitt vini og æft.  

Erfiðleikar og hindranir: Þótt Orri hafi verið samfellt á fimmta ár hjá 

fósturforeldrum sínum er hann enn tengdur foreldrum sínum tilfinninga-

böndum og ber hag þeirra fyrir brjósti. Orri er hraustur og missir sjaldan dag 

úr skóla vegna veikinda en stundum vegna ófærðar. Hann er í ágætu 

líkamlegu formi og glímir ekki við svefnvandamál eða líkamlega kvilla.  

Bakhjarlar og stuðningur: Orri á sér dygga stuðningsaðila og er hann sá eini 

sem nefnir fósturforeldra sína og félagsráðgjafann sinn í fyrsta sæti, síðan 

fóstursystur og vinahópinn, en síðast afa, ömmu og foreldra sem hann segir 

að styðji sig stundum.  

Framhaldsnám og framtíðaráform: Orri ætlar á verknámsbraut og er 

spenntur fyrir að verða lögreglumaður, slökkviliðsmaður eða bifvélavirki. 

Áhugamálin eiga hug hans allan og ber þar ökutækjaíþróttir og ýmsar 

áhættuíþróttir hæst. Það mætti e.t.v. hafa ákveðnar áhyggjur af þeim mikla 

áhuga sem Orri sýndi á spennu og áhættu sem hann lýsti í löngu máli í 

viðtalinu en reyndar er slíkt ekki óalgengt á meðal drengja á þessum aldri.  

Samvinna, þátttaka og valdefling: Orri var aðeins 5 ára þegar hann kom 

fyrst á fósturheimilið og þá í sumardvöl. Hann var síðan fóstraður þar 10 ára 

gamall. Á þessum tíma vissi hann hvorki né skildi hvers vegna hann þurfti að 

fara frá foreldrum sínum. Hann veit það núna þar sem fósturmóðir hans 

hefur útskýrt það fyrir honum. Hann telur þó að það hefði mátt útskýra það 

fyrir sér þegar hann var 10 ára, þannig að hann hefði skilið það. Orri segist 

aldrei hafa þurft að sitja fundi en þó er greinilegt að hann hefur setið fund 

og veitt samþykki sitt fyrir fóstrinu með handabandi við „mann“. Orri gerir 

sér góða grein fyrir því í hverju fóstur felst en fósturmóðir hans hefur gefið 

honum greinargóðar skýringar á því. Hann er sáttur við fyrirkomulagið eins 

og það er og hittir félagsmálafulltrúann stundum þegar hann kemur í 



 

55 

byggðarlagið en konurnar renna saman í eina manneskju fyrir honum. Hann 

treystir þeim þó í hvívetna. Hann túlkar samverustundir með þeim ekki sem 

fundi heldur sem heimsóknir. Í tilviki Orra hefur fullorðna fólkið séð um 

samskiptin við barnaverndina. Hann er ekki viss um að hafa átt sér talsmann 

þegar hann var yngri en nefnir fósturmóður sína sem talsmann sinn. 

Lóa – Stendur keik en ber þungar byrðar  

Lóa er myndarleg ung stúlka og það skín í gegn í viðtalinu að hún er vel 

gefin, talar hægt og er mjög skýrmælt.  

Fóstrið og tengsl við foreldra og fósturforeldra  

Lóa bjó í litlum bæ til 6 ára aldurs en fjölskyldan flutti á höfuðborgarsvæðið 

og hóf hún skólagöngu þar. Um miðjan vetur í 2. bekk var hún send til 

ættingja úti á landi í kjölfar kynferðislegrar misnotkunar. Þær mæðgur 

settust síðan að í bæjarfélaginu, Nesjabyggð, og þar bjó Lóa til 14 ára aldurs 

eða þar til hún var send í fóstur á bóndabæ fjarri heimabyggð. Ástæður 

fóstursins voru léleg mæting í skóla sem, að sögn Lóu, mátti upphaflega 

rekja til stríðni sem byrjaði fljótlega eftir að Lóa hóf skólagöngu í Nesjaskóla. 

Stríðnin þróaðist seinna út í einelti. Lóa varð fyrir kynferðislegri misnotkun í 

annað sinn, á 12. ári, sem var mikið áfall og átt þátt í vanlíðan hennar og 

síðar því að hún fór að fikta með vímuefni. Í 8. bekk var Lóa vinafá og 

leiddist þá út í vímuefnaneyslu, en að eigin sögn var hún þá einnig komin 

með kvíða og þunglyndi. Móðir Lóu hætti að ráða við að koma henni í 

skólann og tjónka við hana. Í samráði við barnaverndaryfirvöld var henni 

fundið fósturheimili. Lóu leið ekki vel á leiðinni og segist hafa verið dofin. 

Hún segist ekki einu sinni hafa vitað hvað fósturforeldrar hennar hétu. Hún 

slakaði þó ögn á eftir að hafa hitt fósturföður sinn og fannst gott að þau 

voru ekki með neinn sérstakan viðbúnað þegar tekið var á móti henni. Hún 

lýsir þó fósturvistinni í byrjun afar neikvætt og upplifði að hafa verið 

þvinguð í fóstrið. Fyrstu dagana svaf hún mikið, sem tengst getur kvíða 

hennar og þunglyndi. Lóa var í tímabundnu fóstri á sama fósturheimili í 2 ár 

með hléum. Lóa náði ekki að fóta sig í skólanum í heimabyggð og var send 

ítrekað á fósturheimilið þar sem hún lauk 10. bekk. Lóa virðist ekki hafa búið 

við reglufestu á fósturheimili og þurfti m.a. að ganga úr rúmi og flytja á milli 

herbergja. Hún tengdist fósturforeldrum sínum ekki traustum böndum og er 

lýsing hennar á þeim nokkuð hlutlaus. Hún talar þó um að þau séu ágætis 

fólk sem hún hafi aðeins samband við eftir að fóstrinu lauk. Reynsla hennar 

af að heimsækja fósturheimilið eftir að fóstri lauk er mjög jákvæð tilfinning. 
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Skólaganga Lóu 

Lóa var í þremur grunnskólum í 1. og 2. bekk, einum í þéttbýli og tveimur á 

höfuðborgarsvæðinu. Lóa lýsir reynslunni af fyrstu árunum í grunnskóla sem 

rótleysi og ósamfellu. Henni er efst í minni leitin að vináttu og átti um tíma 

tvær góðar vinkonur í 2. bekk en þær léku sér oft þrjár saman. Lóa var síðan 

í grunnskólanum í sínu lögheimilissveitarfélagi, Nesjabyggð, í 3.-8. bekk. 

Grunnskólinn er í þéttbýli. Reynsla Lóu af grunnskólagöngu í heimabyggð 

var ekki jákvæð og bar fljótlega á stríðni í hennar garð, sem síðar þróaðist út 

í einelti og útskúfun. Eftir að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í annað 

sinn – en þá reynslu kallar hún „áfallið“ – náði hún ekki að einbeita sér að 

náminu og kvíði og þunglyndi fóru að láta verulega á sér kræla. Vegna 

eineltisins og þess að hún átti mjög erfitt andlega fór Lóa að leita í nýjan 

vinahóp og vímuefni. Þegar hún hafði ekki mætt í skólann í langan tíma 

gripu barnaverndaryfirvöld í taumana og var móðir Lóu samstíga 

ákvörðunum þeirra um að senda Lóu í fóstur í annað byggðarlag, 

Asparbyggð. Hún var í skólanum í Asparbyggð í 9.-10. bekk með hléum. Í 9. 

bekk var hún fyrst í Grunnskóla Asparbyggðar í einn mánuð fyrir áramót en 

síðan í þrjá mánuði eftir áramót. Í 10. bekk átti Lóa að vera allt skólaárið á 

fósturheimilinu og stunda skóla í Asparbyggð en hún fór heim og í skólann í 

heimabyggð þegar hún varð 15 ára. Þá átti að reyna til þrautar hvort Lóa 

gæti lokið 10. bekk í heimabyggð. Hún fór þó aftur til fósturfjölskyldunnar á 

vorönn og lauk þar 10. bekk. Ástæða þess var neysla vímuefna og stopul 

mæting í skóla. 

Tafla 3. Bekkir, skólar og búseta – Lóa 

Bekkur Skóli Búseta 

1.-2. 

Grunnskólinn í Klettabyggð (í þéttbýli) 

Grjótgjárskóli (á höfuðborgarsvæði) 

Grásteinsskóli (á höfuðborgarsvæði) 

Grunnskólinn í Nesjabyggð (í þéttbýli) 

Hjá móður og stjúp-

föður en flytur til 

ættingja í Nesjabæ í 2. 

bekk 

3.-8. Grunnskólinn í Nesjabyggð (í þéttbýli) Hjá móður 

9. 

Grunnskólinn í Asparbyggð (í þéttbýli) 

og Grunnskólinn í Nesjabyggð (í þétt-

býli) til skiptis 

Til skiptis hjá móður 

og fósturforeldrum í 

Asparbyggð 

10. 

Grunnskólinn í Asparbyggð (í þéttbýli) 

og Grunnskólinn í Nesjabyggð (í þétt-

býli) til skiptis 

Til skiptis hjá móður 

og fósturforeldrum í 

Asparbyggð 
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Fyrstu heimsókn í grunnskólann í Asparbyggð lýsir hún sem afar 

neikvæðri reynslu. Hún telur reyndar að öllum fósturbörnum hljóti að líða 

svipað og henni leið þennan dag.  

Að koma þangað í fyrsta skiptið ... ég ... þetta var bara helvíti. 

/.../ Ég var ekki í góðu skapi, ég var bara ekki í góðu skapi og ég 

ímynda mér að flest fósturbörn sjái allt þannig ... (Lóa) 

Lóu leið ekki illa í skólanum í Asparbyggð en krakkarnir voru í fyrstu 

frekar áhugalausir um hana og hún komst ekki strax inn í fámennan hópinn. 

En frásögn Lóu endurspeglar þrá eftir að eignast góða vini sem hún gæti 

treyst. Seinna árið í skólanum í Asparbyggð leið Lóu að vissu leyti betur og 

eignaðist hún m.a. einn góðan vin og eina góða vinkonu, bæði aðeins yngri 

en hún.  

Námið og námsefnið 

Lóa varð snemma læs en þegar námsefnið þyngdist missti hún áhugann og 

„líkaði aldrei við „stærri bækurnar““. Leiða má líkur að því að fyrra 

kynferðisbrotið hafi sett einbeitingu hennar úr skorðum, auk flutninga milli 

staða og tíðra skólaskipta. Lóa man lítið hvað hún var að læra og virðist 

einhvern veginn aldrei hafa náð takti í náminu. Eftir að hafa lent í kynferðis-

legu ofbeldi í annað sinn á 12. aldursári missti hún getu til að einbeita sér. 

Reyndar kallar hún þessa reynslu „áfallið“ og segist einhvern veginn hafa 

gefist upp. Hugsanirnar yfirtóku barnshugann og ekkert varð úr lærdómi. 

Þannig að ég var alltaf bara að hugsa mjög mikið. Þannig að ég 

lærði eiginlega ekkert í stærðfræðitímum. /.../ Og þá var 

kvíðinn bara kominn upp í 100 án þess að ég vissi af því. Mér 

fannst kvíði ekkert það merkilegur, þú veist, allir voru með 

kvíða. (Lóa) 

Eins og sést á töflu 3 hér að ofan varð Lóa að flytja sig endurtekið á milli 

skólanna í Nesjabyggð og Asparbyggðar í 9. og 10. bekk. Á þessum tíma 

dvaldi Lóa með hléum ýmist á heimili sínu og móður hennar í Nesjabyggð 

eða á fósturheimilinu í Asparbyggð þar sem hún lauk 10. bekk. Aðspurð 

hvernig námið hafi gengið og hvernig skólunum hafi tekist að mæta 

námslegum þörfum hennar, t.d. í tengslum við námsefnið, segir Lóa: 
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Þetta er bara mjög mikið sem að ein lítil manneskja þarf, þú 

veist, að höndla bara að hoppa úr einhverju öðru umhverfi yfir í 

allt annað, og búa í sveit og skipta um námsbækur. (Lóa) 

Hún sagðist sífellt hafa verið að byrja í nýjum bókum og reyna að komast 

inn í það námsefni sem verið var að kenna á hvorum stað fyrir sig. Lóa lýsti 

algjörri ringulreið og að hún hafi mest hugsað um „aðra hluti“. 

Áhugaleysi kennaranna í heimabyggð gagnvart námsefni Lóu virðist hafa 

verið orðið mikið og gekk svo langt að í 10. bekk var hún aftur látin í 

byrjendaefni í dönsku, þó svo að hún hafi verið komin miklu lengra í 

dönskunni í Asparbyggð.  

Lóa: Jú, þeir [kennararnir] spurðu bara eitthvað „í hvernig 

bókum varstu þarna?“ Þá sagði ég eitthvað „ég byrjaði í Start 

og Smart bókunum og /.../ þá sagði hún [kennarinn] bara 

eitthvað, „já farðu bara á bókasafnið og náðu í Start“.  

R: Og sagðir þú þá ekki bara „nei, ég er komin miklu lengra“? 

Lóa: Það eru svo margir krakkar ... 

Lóa gerði ekki kröfu um námsefni við hæfi, því henni fannst kennarinn 

allt of upptekinn við að sinna stórum nemendahópi. Hún lét sig hafa það að 

byrja aftur á námsbók, sem ætluð er nemendum í 7. bekk og hún var löngu 

búin með. 

Aðspurð um heimanám segir Lóa að hún hafi ekki sinnt því í grunn-

skólanum í heimabyggð. Heimanám í Asparskóla var lítið sem ekkert en 

krafa um að hún ynni vel í tímum. Hún var fegin því að hafa lítið heimanám 

og fannst nóg að vera í skólanum kl. 8-15 flesta daga og eiga þá eftir að sitja 

í skólabíl, bæði að morgni og seinni partinn. Hún segist ekki hafa sinnt 

heimaverkefnum í skólanum í heimabyggð en frekar skilað þeim í 

Grunnskóla Asparbyggðar eða „svona á endanum“. Fósturforeldrar Lóu voru 

ekki vel í stakk búnir að aðstoða hana við það litla heimanám sem hún þó 

þurfti að skila. Lóa naut einhvers stuðnings inni í bekk en hún fékk enga 

sérkennslutíma í Grunnskóla Asparbyggðar. Að lokum gefur Lóa kennurum 

eftirfarandi heilræði: „Ef manneskjunni gengur illa í stærðfræði, þá á að 

finna á hvaða stigi það er.“ 

Kennararnir 

Lóa segir að hún viti og hafi fundið að kennurunum hennar í heimabyggð 

þyki vænt um hana og vísar til þess að kennarinn hennar frá yngri árum hafi 
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nýverið komið til hennar þar sem hún vinnur, tekið utan um hana og sagt 

henni hvað hún væri glöð að sjá hana og hvað hún væri dugleg í vinnunni. 

Þegar Lóa kemur á fósturheimilið og byrjar í grunnskólanum í Asparbyggð 

segir hún:  

Þau [kennararnir] tóku alla vegana mjög vel á móti mér, ég fékk 

... sko Helga Vala skólastjórinn sagði að ég gæti komið inn á 

skrifstofuna hennar og talað við hana hvenær sem er. /.../ Ég 

veit að sérkennarinn reyndi að hafa samband við Nesjabyggð 

og var svona að spyrja svona í hvernig bókum þau voru í og 

hvernig mér gekk í þessu og þessu. (Lóa) 

Einhvers konar undirbúningur virðist einnig hafa átt sér stað í skólanum 

fyrir komu Lóu og var sérkennarinn þar í lykilhlutverki og lét hana hafa 

verkefni til að vinna heima, sem í raun var tilraun til að kynnast henni betur. 

Lóa ber ekki neikvæðar tilfinningar til fólksins í Asparbyggð en virðist ekki 

hafa tengst því sterkum böndum og segir að lokum:  

Ég hef ekkert á móti þessu fólki [fósturforeldrunum] í dag, né 

þessum stað, né þessum skóla, né þessu fólki í skólanum ... 

(Lóa) 

Lóa á því frekar góðar minningar en slæmar af kennurunum sínum í 

gegnum grunnskólagöngu sína. 

Tengsl við félaga 

Þegar Lóa byrjaði í 3. bekk í grunnskólanum í Nesjabyggð eignaðist hún strax 

einn góðan vin sem bjó í sömu blokk og segir hún að þau hafi verið 

„kærustupar“ líkt og börn eru á þessum aldri og „enginn mátti vita“. En hún 

eignaðist líka óvini, þótt hún viti ekki hvernig hún hafði til þess unnið. Þótt 

Lóa tali um að hafa lent í einelti síðar vill hún kalla áreitið sem hún varð fyrir 

í fyrstu „stríðni“. Krakkarnir í bekknum tóku líka upp hanskann fyrir hana 

þessi fyrstu skólaár í heimabyggðinni, Nesjabyggð. En krakkar geta verið 

grimmir og það er ýmislegt sem Lóa rifjar upp og gerðist í skólastofunni í 

Nesjabæ, stríðni og hrekkir sem hafa greypst í minningu hennar. Lóa hefur 

átt vinkonur í gegnum tíðina en segist hafa skipt um vinahóp í 6. eða 7. bekk 

þegar besta vinkona hennar, Gróa, hafi ítrekað fundið sér afsökun eða 

neitað að leika við hana. Lóa segir að hún hafi þá farið að halla sér að öðrum 

krökkum.  
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 ... núna erum við svona eiginlega lúðarnir. Hinar stelpurnar eru 

vinsælu stelpurnar. (Lóa) 

Eftir að Gróa sneri baki við Lóu eignast hún aðra góða vinkonu, 

Guðbjörgu, sumarið fyrir 8. bekk. Lóa segir að hún hafi óvart kjaftað frá 

leyndarmáli, sem var afdrifaríkt fyrir hana því sú hafi tekið að sér að snúa 

öllum í vinahópnum gegn henni. Vinkonurnar sneru við henni baki, ein af 

annarri, og í einmanaleika sínum lagði hún varla í að mæta í skólann. Hún 

segir að stelpurnar hafi verið „þvílíkt að drulla yfir“ hana með sms-um og 

öðrum rafrænum skilaboðum. Í kjölfar vinslitanna, eineltis og útskúfunar af 

hálfu bekkjarsystkina, sem tengdist illu umtali og ummælum, fylltist Lóa 

kvíða, og var hún greind með kvíða og þunglyndi í 9. bekk. Eftir þetta 

eignaðist Lóa þá vini sem hún á í dag, Fjólu og Óla sem hún treystir í 

hvívetna. Lóa segir að Fjóla komi úr „sömu aðstæðum“ og hún en dregur 

það til baka þar sem hún telur að Fjóla komi úr enn erfiðari aðstæðum en 

hún sjálf. Það sem særði Lóu einna mest voru sms-skilaboðin sem hún fékk í 

símann sinn á leiðinni á fósturheimilið en þau voru á þessa leið:  

„Hæ, Lóa. Ég, Finnborg og Guðrún viljum ekki vera vinkonur 

þínar lengur, því að þú ert svo ógeðslega leiðinleg. Við skulum 

ekkert vera að ræða þetta eitthvað frekar og ekki reyna að 

hringja í okkur,“ /.../ þvílík bara drulla yfir mig /.../ og svona frá 

mínu sjónarhorni, ég hætti að mæta í skólann af því ég var svo 

hrædd um að eiga enga vini. Þannig að ég var að pæla í að 

skrifa til baka „ég er að fara á fósturheimili út af þér, láttu mig 

vera“ en svo ég hætti ég við. (Lóa) 

Lóa batt vonir við að eignast nýja vini í grunnskólanum í Asparbyggð en 

krakkarnir tóku henni af nokkru hlutleysi. Lóa leit þannig á að það hlytu að 

koma „alveg billjón fósturbörn“ í þennan skóla og þess vegna hafi nemend-

urnir ekkert verið að hoppa hæð sína yfir einu fósturbarninu í viðbót. Að 

mati Lóu voru þau nokkuð sjóuð í að hafa fósturbörn í bekknum og vissu 

e.t.v. að það tæki því ekki að tengjast henni traustum vináttuböndum. 

Fósturbörn stoppuðu aldrei lengi við. 

Erfiðleikar og hindranir 

Lóa hefur átt við margs konar erfiðleika að stríða á sinni stuttu ævi. Þar má 

telja líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, erfiðar heimilisaðstæður, fátækt, 

einelti, greiningu um þunglyndi og kvíða, vímuefnavanda, þyngdartap og 

svefnvandamál. Lóa hefur lent í kynferðislegri misnotkun í tvígang, fyrst um 
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7-8 ára aldurinn en síðan um 11-12 ára aldurinn. Fullorðnir karlmenn voru 

gerendur í bæði skiptin. Málin eru upplýst. Lóa vildi greinilega trúa 

rannsakanda fyrir þessum leyndarmálum sínum, sem hún segist hafa reynt 

að gleyma, því hún var ekki spurð út í kynferðislegt ofbeldi. Langar þagnir 

voru í frásögn Lóu eins og hún velti því fyrir sér hvort hún ætti að þora að 

rifja upp þessa djúpstæðu og sáru reynslu. Í fyrra skiptið var Lóa svo lítil að 

hún segist ekki hafa vitað „hvað nauðgun var“ og hún kjaftaði ekki frá vegna 

þess að „hann sagði“ henni að gera það ekki. Lóa sagði að lokum vinkonu 

sinni og jafnöldru frá atvikinu, sú sagði móður sinni frá leyndarmáli Lóu og 

virðist móðirin hafa gengið í að tilkynna málið. Í kjölfarið var Lóa send 

tímabundið til ættingja í öðrum landshluta, sem reyndust henni vel. Seinna 

hitti Lóa gerandann og var látin segja „fyrirgefðu“ við hann.  

 

R: Veistu hvers vegna þú sagðir fyrirgefðu? 

Lóa: Uhum, eða þú veist ég hélt að ég væri bara að segja 

fyrirgefðu að ég hafi sagt frá.  

 

Lóa lýsir líkamlegu ofbeldi af hálfu stjúpföður sem virðist hafa verið í 

miklu ójafnvægi og neyslu. Lóa vill gera lítið úr ofbeldinu. Hún segist engum 

eða fáum hafa sagt frá því áður. Ofbeldinu var beitt þegar Lóa var ein heima 

ásamt honum og segir „hann hafði ekki beint lamið mig en hann hafði 

kastað hlutum í mig og svona rifið í mig og dregið mig eftir gólfinu svona 

nokkrum sinnum“.  

Seinna skiptið sem Lóa lenti í kynferðislegu ofbeldi er greypt í minningu 

hennar, þannig að hún nefnir nákvæma dagsetningu þegar atvikið átti sér 

stað. Fjölskylduvinur byggði upp aðstæður sem leiddu til þess að Lóa var ein 

og varnarlaus í návist hans og uggði ekki að sér. Lóa talar um áfall sem hún á 

erfitt með að skilgreina og talar um að í kjölfarið hafi hún algjörlega misst 

áhuga á náminu og getu til að einbeita sér. 

 

Lóa: Ég ... einhvern veginn ... finnst eins og ég hafa orðið fyrir 

einhverju áfalli án þess að vita það. 

R: Uhum. Heldurðu að þú getir skilgreint eitthvað þetta áfall? 

Lóa: Ég er búin að loka á þetta án þess að vilja það eða án þess 

að vita það ... þannig að ég veit ekkert. 

 

Lóa lýsir síðara atvikinu sem hún kallar „áfallið“ og segir að eftir það hafi 

hún verið alveg tóm og hugsað: „Ókei, ég er búin að gefast upp.“ Hún gat 

sem betur fer komist í öruggt skjól og fengið aðstoð konu í nærliggjandi 
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húsi. Henni var ekið á lögreglustöðina í Nesjabæ og fékk að hringja þaðan í 

móður sína sem kom og sótti hana. Hún fylltist kvíða yfir að þurfa að segja 

mömmu sinni frá misnotkuninni. Lóa minnist þess ekki að hafa hitt 

starfsmenn barnaverndarinnar í kjölfar þessa atviks en hún fór strax í 

regluleg viðtöl hjá Nönnu, sálfræðingnum sínum, konu sem henni líkaði 

mjög vel. Bendir það til þess að lögreglan hafi tilkynnt 

barnaverndarnefndinni um málið og hún hafi unnið í málinu og fengið 

sálfræðing til að vinna með stúlkunni. Í dag á Lóa kærasta og er byrjuð að 

stunda kynlíf. Hún telur að kynferðislega ofbeldið hafi stundum áhrif á hana 

þegar hún er með kærastanum sínum og segist stundum fá „flashback“. 

Ákveðnar athafnir eða aðstæður vekja upp þessa skelfilegu tilfinningu sem 

Lóa upplifði af síðara atvikinu. 

Fátækt er greinileg á heimili Lóu og ljóst að þær mæðgur hafa ekki mikið 

á milli handanna. Stundum var ekkert til að borða og í síðasta skiptið sem 

Lóa fór á fósturheimilið segist hún hafa beðið um það vegna þess að það var 

ekkert matarkyns til. Lóa segist hafa fundið fyrir fordómum í sinn garð 

vegna þessa og sárnar það mjög. 

Ég gekk í fötum sem voru löngu orðin of lítil á mig, þá sést að, 

þú veist, peningavandamálin eru ekki alveg /.../ Þegar ég var í 

6. bekk, þá man ég að, ég átti ekkert annað en pínu ponsulitla 

hettupeysu sem náði kannski svona hingað /.../ og var í skítugri 

úlpu /.../ fólk dæmir aðra bara svo mikið með augunum /.../ 

Fólk sem dæmir þig mest fer í kirkju á hverjum einasta 

sunnudegi. (Lóa)  

Lóa hefur áhyggur af því að leiðast út í alkóhólisma, enda hefur Fjóla 

vinkona hennar sagt henni að ef alkóhólismi sé til staðar í fjölskyldum séu 

auknar líkur á að unglingar leiðist út í að misnota áfengi. Lóa hefur einnig 

kynnst Alateen samtökunum og farið á einn fund á höfuðborgarsvæðinu 

ásamt eldri frænku sinni sem sækir slíka fundi. Lóa segir að Alateen sé 

einnig starfandi í sínum heimabæ en þangað þorir hún alls ekki því hún er 

hrædd um að þagnarskylda sé ekki virt.  

Lóa er mjög grannvaxin og hefur verið að berjast við að þyngjast. Hún 

hefur liðið fyrir holdafar sitt, sérstaklega þegar fólk segir það beint við hana, 

jafnvel ókunnugir. Hún hefur einnig átt við svefnvandamál að stríða, 

sérstaklega á unglingsárunum. Til að bregðast við svefnvandanum fór hún 

að misnota kvíðastillandi töflur sem voru til á heimilinu. Lóa fær líka 

stundum líkamlega verki, s.s. nýrnaverki, og hefur þurft að leita læknis af 

þeim sökum. Næring, tóbaks- og vímuefnaneysla, svefnvandi, líkamlegir 
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verkir, kvíði og þunglyndi eru hennar helstu andlegu og líkamlegu vandamál, 

sem hamla því að hún geti tekið virkan þátt í daglegu lífi og spilla þar með 

lífsgæðum hennar. 

Bakhjarlar og stuðningur  

Lóa stendur keik þrátt fyrir mikla erfiðleika og áföll sem ekkert barn ætti að 

þurfa að upplifa og er ekki á því að gefast upp. Hún stendur heldur ekki ein. 

Hún á vini og ættingja sem standa og hafa staðið með henni. Lóa var beðin 

um að tilgreina þá sem hún telur styðja sig mest í lífinu. En Lóa hefði viljað 

nefna fleiri, því það er margt gott fólk sem hefur hjálpað henni í gegnum 

tíðina. Helstu bakhjarlar eru vinir hennar, þau Fjóla og Óli, þau setur hún í 

fyrsta sæti. Móðir hennar kemur í öðru sæti, því þrátt fyrir eigin erfiðleika 

og að þær mæðgur eigi sínar miður góðu stundir, þá elskar Lóa mömmu 

sína og treystir henni vel. Í þriðja sæti kemur kærastinn hennar, hann Pétur. 

Í fjórða sæti koma svo hjónin sem tóku hana að sér þegar hún var send í 

Nesjabyggð 7 eða 8 ára gömul. Um þau skrifar hún „ég er þakklát þeim fyrir 

að hugsa um mig þegar enginn annar gat það“. 

Lóa hefur notið þjónustu sálfræðingsins Nönnu um árabil og treystir 

henni vel. Hún nefnir hana þó ekki sem einn helstu bakhjarla. Í skólunum 

hefur hún fengið lítils háttar sérkennslu og stundum stuðning inni í bekk. 

Framhaldsnám og framtíðaráform 

Lóa veit ekki hvort hún ætlar í framhaldsskóla, það er eins og hún vantreysti 

sér. Hún hefur efasemdir um að hún standist námslegar kröfur skólans og 

kröfur um mætingu. Að auki hefur hún miklar fjárhagsáhyggjur og veit ekki 

hvernig hún ætti að hafa efni á að fara í framhaldsskólanám. En Lóa á sér 

líka framtíðardraum.  

Það sem að mér langar mest í heiminum er að verða leikkona 

... og að geta verið svona leikkona, þar sem að, kannski eru 

stelpur sem eru að ganga í gegnum það sem að ég þurfti að 

ganga í gegnum, geta litið upp til mín og hugsað bara eitthvað 

vá, henni gengur geðveikt vel, kannski verð ég svona ... (Lóa) 

Hana langar mest af öllu til að verða góð fyrirmynd fyrir stúlkur í svipaðri 

stöðu og sýna að það er hægt að standa upprétt, þrátt fyrir mikið mótlæti. 

Lóa hefur fengist lítillega við leiklist og getið sér gott orð á þeim vettvangi. 
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Samvinna, þátttaka og valdefling 

Afskipti barnaverndarnefndar af málefnum Lóu hófust að líkindum þegar 

hún varð fyrst fyrir kynferðislegri misnotkun 7-8 ára gömul. Þá fór hún, eins 

og áður er getið, í viðtöl til sálfræðingsins Nönnu. Hún kemur einu sinni í 

mánuði af höfuðborgarsvæðinu og í Nesjabæ þar sem þær mæðgur búa. 

Lóa hefur haldið áfram í viðtölum hjá Nönnu, að frátöldum þeim tíma sem 

hún var í fóstrinu. Þar var enga reglulega sálfræðiþjónustu að hafa. Lóu 

hefur alltaf líkað vel við Nönnu og hefur hún treyst henni fyrir vandamálum 

sínum.  

Lóa fékk áframhaldandi aðstoð Nönnu eftir að hafa lent kynferðislegri 

misnotkun í seinna skiptið. Lóu er ekki kunnugt um afskipti barnaverndar-

nefndar af sínum málum á þessum tíma. Það virðist ekki vera fyrr en hún 

hætti að mæta í skólann í 8. bekk sem hún fór á fundi með starfsmönnum 

barnaverndarinnar. Lóa telur að móðir hennar hafi jafnvel haft samband við 

barnaverndarnefnd að fyrra bragði vegna þess að erfitt var að fá hana til að 

mæta í skólann, auk þess að vilja ekki gegna mömmu sinni, t.d. um 

almennar útivistarreglur unglinga og ásókn í vímuefni.  

Náttúrulega ef að ég mæti ekki í skólann þá fer það beint til 

félagsráðgjafans, það var ekki þannig ... ég held að mamma hafi 

einhvern tímann bara verið svo pirruð út í mig að hún byrjaði 

bara að tala við félagsráðgjafann sem heitir Bessý ... (Lóa) 

Ástæðan var, að mati Lóu, að hún var hætt að mæta í skólann vegna 

kvíða og þunglyndis og hræðslunnar við að verða fyrir stöðugu einelti, 

vinalaus og útskúfuð. Þegar hún fór í fóstrið í fyrsta skipti var hún ekki 

byrjuð að neyta vímuefna. Hún segir að móðir sín og félagsráðgjafinn „vissu 

ekkert að ég var kvíðin í kringum jafnaldra mína eða þunglynd, þær vissu 

bara að ég var ekki að mæta í skólann og það er allt“. Þegar Lóa er spurð um 

samvinnu við sig í kringum fósturráðstöfun svarar hún: 

 

Lóa: Það var engin samvinna.  

R: Það er þín upplifun? 

Lóa: Sko, það var bara ... ef ég vildi ekki segja hvers vegna ég 

var ekki að mæta í skólann, þá var ég bara send í fóstur.  

 

Lóa og Bessý félagsráðgjafi hafa engan veginn náð saman og milli þeirra 

hefur aldrei ríkt traust. Lóa segir að hún hafi ekki getað talað við hana né 

treyst henni fyrir sínum málum. Lóa gat því aldrei útskýrt fyrir Bessý hvers 
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vegna hún mætti ekki í skólann og e.t.v. gerði Lóa sér ekki grein fyrir 

þunglyndinu og kvíðanum sem helltist yfir hana á þessum tíma. Hún upplifði 

að hafa verið þvinguð í fóstrið og að Bessý hafi ekki lagt sig fram um að leita 

að rót vandans, heldur hafi fóstrið átt að vera lausnin í tilviki Lóu.  

... og ég sá það bara strax á henni að henni líkaði alls ekki vel 

við mig, þannig að ég var bara, ókei, þá líkar mér ekkert vel við 

þig. /.../ Bara svipurinn á henni er eitthvað svo skrítinn og þá 

mun ég ekkert geta talað við hana um vandamál mín. Ég veit að 

ég átti að gera það ... en ég bara gat það ekki. /.../ Ég treysti 

henni ennþá ekki. (Lóa) 

Lóa telur að með samstilltu átaki milli starfsmanna barnaverndarinnar og 

sálfræðingsins hennar hefði mátt styðja hana með öðrum hætti og hjálpa 

henni í gegnum þá erfiðleika sem hún upplifði með eineltið, þunglyndið og 

kvíðann. Eftir á telur hún að þær hefðu átt að ræða við sálfræðinginn 

hennar og fá hana til liðs við sig. 

Lóa segist hafa verið „ógeðslega pirruð“ og tilfinningar sínar hafi verið 

langt fyrir ofan suðumark. Hún reyndi allt til að leita sér upplýsinga um rétt 

sinn, því hún upplifði fóstrið sem þvingun og að hún hafi ekki fengið réttar 

leiðbeiningar um hvað hún ætti að bæta í eigin fari til að fá að vera á heimili 

sínu. Eftir að hún kom á fósturheimilið leitaði hún allra mögulegra leiða til 

að lesa sér til um eigin réttindi, því enginn lét henni í té upplýsingar um 

réttindi barna í fóstri. 

Ég vissi ekkert hvað ég átti að gera, ég hafði engar upplýsingar 

um neitt. Ég var búin að reyna að gúggla, bara, lögin um, þú 

veist, fósturbörn og bara réttinn sem ég hafði. Ég fann ekki 

neitt, ég fann meira að segja bók á bókasafninu bara lögfræði 

og eitthvað svona, ég fann ekki neitt í bókinni. Og mér fannst 

að þau hefðu alla vegana getað sagt mér að ég hefði getað gert 

eitthvað öðruvísi. (Lóa) 

Lóa segir að það eina sem Bessý félagsráðgjafi hefði sagt henni um 

fjölskylduna væri að „þetta er mjög nice fólk“. Lóa heldur áfram að 

undirstrika varnarleysi sitt og skort á upplýsingum. Hún er klár stúlka sem 

gerði sér að einhverju leyti grein fyrir að svona ættu hlutirnir ekki að vera, 

heldur ætti hún rétt á vitneskju og að hafa meira að segja um eigið líf. Um 

tíma kom annar félagsráðgjafi í stað Bessýar, sem Lóu líkaði miklu betur við 

og sýndi þann skilning sem Lóa þurfti.  
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Þá var ég með félagsráðgjafa sem heitir Valgerður, mér líkar 

miklu betur við hana. Ef að mér gekk ekki vel í skólanum þá 

skildi hún það alveg, hún sagði bara eitthvað „þú ert búin að 

ganga í gegnum nóg í lífinu, þú veist, það er allt í lagi ef það 

kemur einn og einn slæmur dagur, það er bara fullkomlega 

eðlilegt“. (Lóa) 

Lóa bendir á að þeir krakkar sem hún þekkir og hafa farið í fóstur í sínum 

heimabæ búi öll við erfiðar heimilisaðstæður. Aftur á móti bendir hún á að 

það eru margir aðrir unglingar sem ekki búa við erfiðar heimilisaðstæður að 

gera nákvæmlega það sama og þau hin en séu ekki send í fóstur.  

En það eru sumir krakkar sem eiga bara foreldra sem eru með 

alveg hreina sakaskrá, eru ekki alkahólistar og reykja ekki, og 

eru með góða vinnu og eiga kannski helling af peningum, þau 

eru að gera það nákvæmlega sama ... það er ekkert gert í því. 

(Lóa) 

Aðspurð hvort Lóa hefði getað séð fyrir sér einhverja aðra leið út úr 

vandanum en að senda hana í fóstur segir hún að henni hafi verið sagt að 

„bæta sig í náminu“, þá yrði hún ekki send í burtu. Hún hafi bara ekki vitað 

hvernig hún ætti að fara að því. Þetta hafi verið hótun en hún hafi samt 

alveg fengið nokkra sénsa. Hún bætir við:  

Þetta var allt svo mikið, kastað í andlitið á mér, einhvern 

veginn. (Lóa) 

Lóa hafði ekki talsmann, þrátt fyrir leit og beiðni.  

Ég bað alla vegana svona fimm konur um að vera talsmaður 

fyrir mig. Ég held að það standi einhvers staðar í 

Barnasáttmálanum að ef að aðstæðurnar eru svona, þá á ég 

rétt á talsmanni /.../ ég gaf þeim öllum númerið mitt en ég 

heyrði aldrei neitt frá þeim. Og svo sagði ég við Bessý „ég á rétt 

á talsmanni, get ég fengið talsmann?“ Þá sagði hún „nei, það er 

enginn á þessari skrifstofu sem að veit nógu mikið um málið 

þitt til þess að geta verið talsmaðurinn þinn“. (Lóa) 

Lóu finnst hún ekki fá nægar upplýsingar um réttindi sín. Hana hefur til 

að mynda vantað getnaðarvarnarpilluna. Þá er hún með skakkar tennur og 
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vantar spangir. Um daginn nefndi hún spangir í fyrsta skipti við Bessý 

félagsráðgjafa og hún sagði þá að það væri „ekkert mál“. Þetta kom Lóu í 

opna skjöldu og skilur ekki hvers vegna Bessý var ekki búin að segja henni 

að fjárhagsaðstoð væri í boði. Lóa hafi bara setið þarna fyrir framan hana 

með sínar skökku tennur og hún aldrei sagt neitt.  

Samantekt 

Skólagangan: Lóu hefur ekki liðið vel í skóla og hefur lent í alvarlegum 

áföllum sem sett hafa mark sitt á skólagöngu hennar. Hún hefur líka þjáðst 

vegna stríðni og eineltis, þunglyndis og kvíða, sem að einhverju leyti má 

rekja til félagslegrar stöðu. Lóa hefur líka fiktað við vímuefnaneyslu. 

Skólagangan hefur einkennst af ósamfellu og tíðum skólaskiptum, 

sérstaklega tvö síðustu grunnskólaárin. Þá fór hún milli fósturheimilis og 

heimilis það oft að erfitt var að henda reiður á. Henni leið skár í skólanum í 

fóstrinu en átti erfitt með að tengjast krökkunum þar, enda stoppaði hún 

stutt við hverju sinni.  

Námið og námsefnið: Lóa varð snemma læs, en eftir ítrekaða kynferðislega 

misnotkun segist hún hafa misst hæfileikann til einbeitingar og telur sig hafa 

lent í áfalli. Í kjölfarið og vegna eineltis mætti hún illa í skólann. Hún segist 

eiginlega ekki muna neitt eftir námsefninu á þessum árum, enda námsbóka-

skipti ör. Lóa sýndi námi sínu engan sérstakan áhuga og hefur e.t.v. ekki 

getu til vegna andlegrar vanlíðanar. Lóa hefur ekki aðhald og stuðning við 

heimanám hjá móður sinni og aðilar á fósturheimilinu virtust ekki hafa verið 

vel í stakk búnir til að aðstoða hana við heimanám. Lóa hefur fengið 

einhverja sérkennslu í gegnum skólagönguna en fékk stopulan stuðning inni 

í bekk meðan á fóstrinu stóð.  

Kennararnir: Lóa hefur upplifað að fyrrverandi kennara hennar í 

heimabyggð þyki vænt um hana og hafi sýnt það á innilegan hátt. Þegar hún 

fór í fóstrið, kynntist hún nýjum kennurum í nýjum skóla. Þeir tóku vel á 

móti henni og skólastjórinn bauð henni viðtal hvenær sem hún þyrfti á að 

halda. Sérkennarinn hafði líka samband við skólann í heimabyggð og reyndi 

að fá upplýsingar um námslega stöðu Lóu og námsefni. Einhvers konar 

viðleitni virtist vera hjá kennurum skólans til að kynnast Lóu, þar sem hún 

fékk strax á fyrsta degi verkefni sem miðaði að því. Hún talar þó frekar 

hlutlaust um kennara skólans en segist ekki hafa neitt á móti hvorki 

skólanum né starfsfólkinu þar. Þegar Lóa skipti sem örast um skóla upplifði 

hún stundum áhugaleysi kennaranna í heimabyggð, sérstaklega gagnvart 

námsbókunum og hvar hún væri stödd námslega. 
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Tengsl við félaga: Lóa hefur ekki átt marga vini í skólanum og hefur bæði 

lent í stríðni og einelti. Hún telur meira að segja að útskúfunin hafi á 

endanum leitt til þess að hún hætti að mæta. Hún tengir kvíðann og 

þunglyndið við félagsvanda sinn, sem síðar leiddi til fósturvistunar vegna 

hræðslunnar við að mæta í skólann. Lóa hefði þurft miklu meiri aðstoð, ekki 

síst skólans og sálfræðingsins, til að yfirvinna eineltið. Lóa leitar sífellt að 

nýjum vinum og félögum og á í dag vinahóp sem hún kallar „lúðana“. Hún 

hefur farið að fikta við vímuefni eftir að hún kynntist þeim. Lóa á þó eina 

góða vinkonu frá því á miðstigi grunnskólans sem hún reiðir sig á og treystir 

að fullu. Hún heldur örlitlu sambandi við krakkana í skólanum í 

sveitarfélaginu þar sem hún var í fóstri.  

Erfiðleikar og hindranir: Lóa hefur lent í miklum erfiðleikum og hindrunum í 

lífi sínu. Hún var misnotuð kynferðislega af tveimur karlmönnum, fyrst í 

fyrstu bekkjum grunnskólans og síðan á miðstigi. Hún glímir enn við eftirmál 

þessarar misnotkunar. Lóa hefur verið hjá sálfræðingi frá því hún lenti í fyrri 

misnotkuninni en sá stuðningur virðist ekki hafa verið nægur því hún hefur 

leiðst af réttri braut og litið inn í heim vímuefna. Lóa á við margþætta and-

lega, tilfinningalega og líkamlega erfiðleika að stríða og þyrfti miklu meiri 

stuðning en hún fær til að byggja sig upp og halda áfram með líf sitt. 

Bakhjarlar og stuðningur: Lóa nefnir Fjólu, einu vinkonuna sem hún á í 

heimabyggð, og Óla vin sinn í fyrsta sæti, en síðan koma móðir hennar og 

kærastinn í öðru og þriðja. Í fjórða sæti nefnir hún frænda sinn og konu 

hans sem tóku hana að sér þegar enginn annar var í stakk búinn til þess. Lóa 

á sér því tenglanet sem getur stutt hana, bæði ungmenni og fullorðna.  

Framhaldsnám og framtíðaráform: Lóa vantreystir sér í framhaldsnám og 

veit ekki hvort hún stenst kröfur um námsframvindu og mætingu. Hana 

langar mikið að verða leikkona og hefur aðeins leikið í skólanum og víðar. 

Hún á sér draum um að verða góð fyrirmynd fyrir stúlkur í svipaðri stöðu og 

að valdefla þær með því að sýna að það er hægt að vera barn í vanda, 

fóstrað, en rísa upp úr erfiðleikunum og blómstra. Með góðum stuðningi, 

námslegum, sálfræðilegum og fjárhagslegum, gæti Lóa vel stundað 

framhaldsskólanám því hún hefur góðar gáfur til að bera. 

Samvinna, þátttaka og valdefling: Lóa upplifði ekki samvinnu og þátttöku 

um eigin málefni í tengslum við barnaverndina. Henni líkaði ekki við 

starfsmann barnaverndarinnar, fannst hún dæma sig og vildi ekki opna sig 

við hana. Hún upplifði þvingun og hótun, að fá ekki upplýsingar og engan 

talsmann, þrátt fyrir að hafa beðið margar konur um að vera talsmenn sínir. 

Eftir fóstrið kynntist hún öðrum starfsmanni barnaverndarinnar í 

heimabyggð en hann náði miklu betur til Lóu.  
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Hún er sá þátttakendanna sem hefur mest velt fyrir sér réttindum sínum 

og er í raun undravert að svo ung stúlka skuli leita sér upplýsinga á þann veg 

sem hún gerir. Hún fékk aðstoð kennara við upplýsingaleitina en komst ekki 

að niðurstöðu. Hún hefur óljósar hugmyndir um réttindi sín en er með 

annað á hreinu. Hér má einnig velta fyrir sér „barnaverndargildrunni“, þ.e. 

hverjir það eru sem barnaverndin beinist að, en bent hefur verið á að það 

séu oft börn einstæðra mæðra í vanda (Guðrún Kristinsdóttir, 1995, 29). Lóa 

upplifir því mikið valdleysi í lífi sínu í tengslum við barnaverndina. 

Krummi – Efnilegur en vantar stuðning 

Krummi er myndarlegur ungur maður sem kemur vel fyrir. Hann er 

opinskár, hlýr og afar hreinskilinn. Honum var mikið í mun að fá að segja 

sögu sína. 

Fóstrið og tengsl við foreldra og fósturforeldra 

Krummi ólst upp í bæjarsamfélagi til 13 ára aldurs en dvaldi einn vetur á 

höfuðborgarsvæðinu hjá föður sínum þegar hann var í 4. bekk. Hann fór að 

glíma við hegðunarerfiðleika strax í fyrstu bekkjum grunnskóla og fékk 

greiningu um ADHD í 2. bekk. Þá var hann, að eigin sögn, farinn að skrópa 

og rífa kjaft. Í 5.-7. bekk var hann farinn að stunda afbrot og byrjaður að 

neyta vímuefna í einhverjum mæli.  

Það hafði lengi blundað í móður hans og stjúpföður að flytja í dreifbýli, 

þó að móðir hans hafi ekki verið tilbúin að stíga það skref til fulls. Að lokum 

virðist ástandið á Krumma hafa ýtt undir að móðirin ákvað að flytja. Krummi 

segir að hann hafi verið ósáttur, fundist hann einangraður og liðið mjög illa 

þetta tæpa ár sem hann bjó fyrst á nýja heimilinu. Hann varð erfiður bæði 

við móður sína og kennarana í skólanum og þjáðist af kvíða og þunglyndi, án 

þess að greinast með vandann. Barnaverndaryfirvöld höfðu afskipti af 

honum og í samráði við mæðginin fór hann í ættingjafóstur í annan 

landshluta.  

Krumma gekk ágætlega í byrjun en var þó ekki alveg laus við fíkniefnin 

og féll einu sinni, sem leiddi til ósættis og erfiðrar hegðunar á fósturheimili. 

Á vorönn var hann ásakaður um kynferðislega misnotkun gagnvart jafnöldru 

sinni, sem lagðist þungt á hann. Á vormánuðum í 9. bekk byrjaði hann með 

kærustunni sinni sem er eldri en hann. Lagðist það afar illa í 

fósturforeldrana og fjölskylduna alla og varð úr að hann flutti aftur heim. 

Ákváðu mæðginin að hann myndi ljúka 10. bekk í heimabyggð.  

Að þessu sinni var hann mun sáttari í skólanum og átti þar góða spretti 

inn á milli þó að hann mætti ekki alltaf vel. Fósturvistin var því ekki sú lausn 
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sem Krummi vonaðist til. Tengslin við fósturforeldrana eru blendin, honum 

þykir mjög vænt um fósturmóður sína en hann hætti nánast að tala við 

fósturföður sinn. Erfiðleikarnir milli hans og fósturfjölskyldunnar tengdust 

hegðun Krumma, ásökuninni um kynferðislega misnotkun og því að hann 

fór að vera með sér talsvert eldri stúlku. Fósturvist hans lauk því eftir eitt ár 

og hann flutti aftur heim.  

Skólaganga Krumma 

Á grunnskólagöngu sinni hefur Krummi sótt fjóra skóla og hefur í tvígang 

verið vetrarlangt í skóla fjarri lögheimili. Í 4. bekk flutti hann til föður síns og 

gekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og í 9. bekk var hann í fóstri og 

sótti skóla í viðkomandi sveitarfélagi í öðrum landshluta. 

Tafla 4. Bekkir, skólar og búseta – Krummi 

Bekkur Skóli Búseta 

1.-3. Grunnskólinn í Birkibæ (í þéttbýli) 
Hjá móður og 

stjúpföður 

4. Sóleyjarskóli (á höfuðborgarsvæði) Hjá föður 

5.-7. Grunnskólinn í Birkibæ (í þéttbýli) 
Hjá móður og 

stjúpföður 

8. Grunnskólinn á Greniströnd (í þéttbýli) 
Hjá móður og 

stjúpföður 

9. Grunnskólinn í Bergfurubæ (í þéttbýli) Hjá fósturforeldrum 

10. Grunnskólinn á Greniströnd (í þéttbýli) 
Hjá móður og 

stjúpföður 

 

Skólaganga Krumma hófst í Birkibæ, þar var hann samfellt í 1.-3. bekk. 

Snemma fór að bera á erfiðri hegðun og skapofsaköstum. Aðspurður segir 

hann um skólagöngu sína:  

Hún var bara hræðileg, held ég að það sé best að segja, ég fór 

að skrópa í 2. bekk /.../ og var ég rekinn úr tímum. Mér fannst 

það bara geðveikt, þannig að ég hélt því bara áfram ... og 

slagsmál /.../ það eru algjör brjálæðisköst sem ég fæ og allir 

skíthræddir við mig og eitthvað. Svo er ég með svaka kjaft og 

eitthvað ... (Krummi) 

Krummi átti mjög erfitt uppdráttar í 3. bekk. Ákváðu foreldrar hans að 

hann flytti til föður síns og gengi í Sóleyjarskóla í 4. bekk. Krummi fékk 
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sérkennslu og náði að vinna sig upp í námi og hegðun. Eftir 4. bekk kom 

Krummi heim til móður og stjúpföður í Birkibæ, þar sem hann var í 5.-7. 

bekk og einkenndist skólaganga hans af „rugli“ eins og hann orðar það. 

Hann tók upp þráðinn þar sem frá var horfið, braut af sér og byrjaði að nota 

vímuefni. Í framhaldi af því ákváðu móður hans og stjúpi að flytja. Krummi 

taldi að þau hafi flutt sín vegna til að ná honum út úr þeim vítahring sem 

hann var kominn í. Krumma leið vel um sumarið á nýjum stað en það 

breyttist. Þegar skólinn hófst var Krummi þegar kominn með ákveðna mynd 

af samfélaginu og honum leist hvorki vel á skólann á Greniströnd né 

samnemendur sína.  

Hræðilegt, bókstaflega hræðilegt. Ég man ennþá eftir því þegar 

ég labbaði í fyrsta skipti inn í stofuna og ég sá alla krakkana og 

fyrsta sem ég sagði var, fock my life ... (Krummi) 

Hann segir að þunglyndi og kvíði hafi ásótt sig um veturinn. Honum 

leiddist og hann var einmana og ósáttur. Móðir hans hafði miklar áhyggjur 

af honum. Hún gerði sér grein fyrir að honum leið ekki vel. Ákveðið var að 

Krummi færi í ættingjafóstur í annan landshluta að hans eigin ósk. Nú var 

hann kominn í 9. bekk og í fyrstu gekk vel. Í kjölfar skapofsakasts á fóstur-

heimili, þegar hann hafði reykt „gras“, var málið tilkynnt til barnaverndar-

nefndar í lögheimilissveitarfélagi fósturforeldra og í framhaldinu fékk hann 

einhver viðtöl við sálfræðing og atferlismótandi meðferð. Krummi vildi taka 

lífið föstum tökum og mætti vel í skólann og stundaði hann á haustönn í 9. 

bekk. Á vorönn varð hann hrifinn af jafnöldru sinni og þau fóru að vera 

eitthvað saman en það dró dilk á eftir sér. Krummi var 14 ára tilkynntur til 

barnaverndarnefndar og ásakaður um kynferðislega misnotkun gagnvart 

stúlkunni. „Málið“ eða „kæran“, eins og hann nefnir tilkynninguna, hafði 

djúpstæð áhrif á hann og eyðilagði alveg fyrir honum skólagönguna, allt þar 

til hann var hreinsaður af ásökununum en þá var hann í 10. bekk. Krummi 

segir að bæði líf hans og námið hafi allt farið á hvolf vegna málsins. 

Krummi reyndi að taka sig á undir vorið í 9. bekk en flutti síðan alfarinn 

heim til fjölskyldu sinnar um haustið fyrir 10. bekk. Hann sagði að vel hefði 

komið til greina að hann yrði annað ár í fóstrinu en „málið“ og samband 

hans við kærustuna hafi komið í veg fyrir það. Sameiginleg ákvörðun var 

tekin um að hann flytti heim. Hann lofaði líka móður sinni að standa sig 

betur í skólanum og mæta betur þó að það hafi ekki gengið alveg eftir, að 

hans sögn.  

Krummi naut sérkennslu þegar hann var yngri og alfarið þegar hann var í 

4. bekk í skólanum á höfuðborgarsvæðinu. Á unglingsárunum fékk hann 
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sérkennslutíma einu sinni til tvisvar í viku en þó ekki í 9. bekk þegar hann 

var í fóstrinu í. Um sérkennslutíma í Bergfurubæ svarar hann: „Nei. Ekkert 

þannig sko, bara kennarinn sat rosa mikið hjá mér, í rauninni þurfti enginn 

hjálp þarna nema ég.“  

Námið og námsefnið 

Krumma gekk vel í 1. bekk en það tók fljótlega að halla undan fæti hjá 

honum. Hann sagðist ekki hafa náð árangri í lestri fyrr en hann fékk 

sérkennslu í 2. bekk og varð fluglæs á skömmum tíma. Í lok 7. bekkjar var 

hann orðinn illa staddur námslega, hafði mætt stopult í skólann og verið í 

veseni og vímuefnaneyslu. Í grunnskólanum á Greniströnd, þá í 8. bekk, hélt 

hann uppteknum hætti, lærði lítið, mætti illa og skrópaði oft. Í 9. bekk var 

hann í grunnskólanum í Bergfurubæ og aðspurður taldi hann að 

skólastjórarnir hafi talað saman um skólagönguna. Kennararnir og 

fósturforeldrarnir fengu upplýsingar um námið frá honum sjálfum og móður 

hans, en hún sagði þeim að hann „hefði ekkert lært í 8. bekk“. Í Bergfurubæ 

gekk námið ágætlega til að byrja með. Hann fékk mikið aðhald hjá 

fósturforeldrunum sem hann sagði „voða svona ströng“. Fósturmóðir hans 

aðstoðaði hann dyggilega við heimanámið. Þegar fóstrinu lauk flutti Krummi 

aftur heim á Greniströnd og sótti 10. bekk þar. Hann var sáttari og leið ekki 

eins illa í skólanum. Krummi átti góða og slæma spretti á síðasta skólaárinu í 

grunnskóla og segir:  

Og síðan fer ég þarna, fer ég aftur /.../ [heim] og það byrjar allt 

rosa vel og svo átti ég tímabil, þá var farið að ganga rosa illa 

aftur og ég var farinn að skrópa mikið í skólanum og svona /.../ 

Þá fann ég ekki ró, sko, fór að vera með vesen heima og nennti 

ekki að gera neitt og svona, þá settist mamma bara niður með 

mér og spurði mig hvort ég ætlaði að reyna að ná, skilurðu? 

(Krummi) 

Þegar viðtalið var tekið vissi Krummi ekki hvort hann hefði staðið sig 

nógu vel á lokaárinu og hafði áhyggjur af lokaeinkunnum og 

framhaldsskólanámi.  

Kennararnir 

Krummi á bæði góðar og slæmar minningar af kennurunum sem hafa 

margir hverjir, ekki haft þá þolinmæði eða búið yfir viðunandi úrræðum fyrir 

drenginn. Hann lýsir þeim og flokkar eftir því hvort honum hafi fundist þeir 

„fínir“ eða „drepleiðinlegir“. Einn af fyrstu umsjónarkennurunum hans náði 
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ekki að höndla Krumma og beitti aðferðum sem honum eru enn í fersku 

minni.  

/.../ Hún var rosa svona brútal sko. Og það byrjaði bara þannig 

að það var einn tími sem ég var rosalegur, við vorum eitthvað 

að fíflast þarna strákarnir og hún henti okkur öllum fjórum út. 

Við vorum allir geðveikt hræddir um að það myndi allt verða 

brjálað og eitthvað en svo sagði hún engum frá því /.../ 

(Krummi) 

Krummi viðurkennir að hafa verið erfiður í fyrstu bekkjunum. Hann átti 

til að svara kennurunum fullum hálsi og jafnvel segja þeim að „hoppa upp í 

píkuna á sér, basically“. Hann minnist þó sérkennarans í Sóleyjarskóla af 

hlýhug þegar hann segir „ég kunni rosa vel við hana“.  

Við flutninga úr þéttbýli í dreifbýli, frá Birkibæ að Greniströnd, upplifði 

Krummi mikla depurð. Kennararnir þar voru honum ekki mjög minnisstæðir. 

Hann mætti í kennslustundir hjá þeim sem honum líkaði við en skrópaði hjá 

öðrum. Krummi lenti líka fljótlega upp á kant við skólastjórann í 

Bergfurubæ. Þeir áttu engan veginn skap saman. 

... og hann er snarklikkaður, þú veist, ég er ekki að djóka. /.../ 

Hann kom inn og öskraði á mig að taka upp bókina mína og 

fara að læra /.../ ég stóð upp og öskraði á hann að ég væri ekki 

focking hundur sem hann gæti öskrað á. Hann var náttúrulega 

alveg snar brjálaður og ég sagði honum að hoppa upp í 

rassgatið á sér og rölti heim [á fósturheimili]. (Krummi) 

Þriðji aðili kom að málum piltsins og skólastjórans og þeir náðu að 

sættast að vissu marki. Krumma fannst skólastjórinn beita ógnarstjórn og 

valdboði, þannig að flestir unglingarnir voru hræddir við hann. Hann telur 

að viðmót skólastjórans í sinn garð megi skýra í ljósi fortíðarinnar, hann hafi 

kennt móður Krumma þegar hún var í grunnskóla og segir að hann hafi 

„hatað“ hana. Krummi nefndi þó tvo góða kennara í grunnskólanum í 

Bergfurubæ, sem studdu hann í náminu. Aðspurður hvort hann hafi getað 

komið sínum sjónarmiðum fram við kennarana og hvort þeir hafi tekið tillit 

til þeirra sagði Krummi að það hafi farið eftir kennurum, sumir hlustuðu, 

aðrir voru „ekkert fyrir mig“. Að lokum nefndi Krummi að hann væri svo 

sem ekkert hissa á því að kennararnir hans hafi oft verið þreyttir á honum. 
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Tengsl við félaga 

Krummi hefur alltaf verið frekar vinsæll og átt marga félaga. Hann segist 

aldrei hafa lent í einelti en stundum hafi hann sjálfur lagt aðra krakka í 

einelti. Eftir að hann fór í „ruglið“, þá á miðstigi, missti hann marga vini sína. 

Þegar hann flutti að Greniströnd fór hann í allt annað umhverfi en hann átti 

að venjast og hafði ekki sömu tækifæri til þátttöku í félagslífi og hann var 

vanur. Í skólanum á Greniströnd voru miklu færri krakkar, hann samlagaðist 

hópnum „smá“ en klúðraði vináttunni og segist hafa verið „voða mikið einn 

bara“. Honum fannst allir á Greniströnd vera fífl. 

Bergfurubær var miklu skárri en Greniströnd og eignaðist hann þar 

kunningja og var mikið með yngri vini sínum. Þar var miklu meira um að 

vera og hann gat auðveldlega tekið þátt í íþrótta- og félagsstarfi. 

Erfiðleikar og hindranir 

Krummi á við andlegan vanda að etja og er greindur með ADHD, kvíða og 

þunglyndi. Hann á til að fá skapofsaköst og á sér sögu um neyslu vímuefna 

eins og áður sagði. Hann segist vera líkamlega hraustur en fær þó oft 

höfuðverk og magaverk, sem hann telur stafa af kvíðanum. Krummi hefur 

átt við svefnvandamál að stríða. 

/…/ Það var greiningarmat á ADHD í 2. bekk ... eftir því sem ég 

veit best um. Ég vissi svo sem að mamma ... svona grunaði að 

ég væri með kvíða og þunglyndi alveg frá því í 7. bekk en ég fæ 

ekki greiningu á því fyrr en í níunda. Fékk bæði kvíða og 

þunglyndi. (Krummi) 

Breytingar á skapi til hins verra í 2. bekk taldi hann að skýra mætti út frá 

umsjónarkennaraskiptum og hversu erfitt hann átti með að sætta sig við 

stjúpföður sinn. Nóg var að krökkunum yrði sundurorða í fótbolta til að 

hann missti stjórn á sér. Hann sýndi þessa hegðun líka inni í skólastofunni og 

sagði að allir í bekknum hafi verið „skíthræddir“ við sig. 

Vímuefnaneyslan fór ekki vel í hann og vildi hann helst halda sig við 

„gras“ sem virkaði róandi á hann. Hann segir frá því að vegna neyslu og 

skapofsakasta hafi stundum þurft að halda honum niðri. Bæði stjúpfaðir og 

fósturfaðir hans hafa þurft að beita hann slíkum þvingunum. 

Krummi stundaði sjálfskaðandi hegðun, skar sig á upphandleggjum af og 

til frá því í 6. bekk. Hann segist hafa byrjað að skera sig vegna lífsleiða. 

Krummi segir að sjálfsvígshugsanir hafi fyrst læðst að sér á miðstigi grunn-

skóla. Hann gerði fyrstu tilraunina til sjálfsvígs í 6. bekk og reyndi það í 
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tvígang 9. bekk, þá á heimili sínu. Hann segir að „málið“ eða „kæran“ hafi 

verið að sliga sig og hann hafi verið tilfinningalega dofinn. Í fyrra skiptið var 

hann undir áhrifum áfengis og tók töflur sem hann fann á heimilinu. Hann 

sagðist ekki hafa getað sofið. Faðir hans fékk skilaboðin frá Krumma í 

einkaskilaboðum í tölvunni sinni og hringdi strax í móður hans sem kallaði til 

lækni. Þrátt fyrir þunglyndislyf og sálfræðiviðtöl fékk hann ekki neina bót á 

sálrænu ástandi sínu og reyndi sjálfsvíg í þriðja sinn nokkrum vikum seinna, 

sem einnig mistókst. 

Þegar viðtalið var tekið var ár liðið frá þessum atburðum og Krummi 

kominn í betra jafnvægi. Hann og Ester, kærastan hans, hafa átt gott ár í 

föstu sambandi, en um hana segir hann: „Ég er mjög ástfanginn af henni.“ 

Unga parið hefur gengið í gegnum ýmsa erfiðleika, m.a. upplifað að missa 

ættingja sem var þeim afar kær. Um þá sorglegu reynslu segir Krummi: „Já, 

það var ömurlegt, ég fæ ennþá tár, sko.“ Þessi sára lífsreynsla bindur þau 

enn sterkari böndum.  

Að lokum vill Krummi vera staðfastur að forðast vímuefni. Hann segir þó 

að verði hann fyrir áföllum langi hann alltaf að leita í þau. 

Bakhjarlar og stuðningur 

Krummi á góða bakhjarla. Hann er líka hlýr og opinskár piltur sem er 

ófeiminn við að tjá tilfinningar sínar, allt frá sorg til gleði, sem bendir til 

tilfinninganæmis. Hann nefnir Ester í fyrsta sæti, í öðru sæti er móðir hans, í 

þriðja og fjórða sæti æskuvinir frá Birkibæ. Hann sagðist alltaf getað talað 

við sína bakhjarla ef eitthvað væri að angra hann.  

Aðspurður hvort hann hafi fengið hjálp þegar hann fór að taka skapofsa-

köstin segir Krummi svo ekki vera, en móðir hans hafi fljótlega farið með 

hann til læknis sem ávísaði honum lyfinu Strattera. Aðspurður hvort hann 

hafi fengið einhverja sálfræðiaðstoð segir Krummi að hann hafi fyrst farið 

einu sinni eða tvisvar til sálfræðings í 7. bekk. Hann segir að sálfræðingurinn 

hafi ekki náð vel til hans og verið „stórfurðulegur“. Hann hefur litla trú á 

sálfræði. Aftur á móti ber hann hjúkrunarfræðingi í Bergfurubæ og starfs-

manni barnaverndar í heimabyggð sinni vel söguna og hefur hann farið í 

stuðningsviðtöl til þeirra, þess fyrrnefnda í 9. bekk og þess síðarnefnda 

nokkuð reglulega í 10. bekk. 

Framhaldsnám og framtíðaráform 

Krummi byrjaði í sambandi með kærustunni og sagði henni strax frá 

„kærunni“ sem hann varð fyrir. Það er nokkur aldursmunur á þeim og 

Krummi viðurkennir að hann sé e.t.v. ekki staddur á sama stað í lífinu, því 
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Ester er farin að tala um að eignast barn eftir svona 2-3 ár. Krummi er ekki 

alveg tilbúnn í það, því eins og hann bendir réttilega á verður hann þá bara 

18 eða 19 ára gamall. Hann segist þó vilja eignast fjölskyldu og börn síðar. 

Hann er nú að fara að búa með Ester en er dálítið kvíðinn fyrir framtíðinni. 

Krummi veit að ef hann ætlar í framhaldsnám verður það að vera verklegt 

og langar að velja bifvélavirkjun. Hann ætlar að vinna á verkstæði í einhvern 

tíma en síðan langar hann til að verða bílasali. Hann telur að menntunin 

muni hjálpa sér til að fá gott starf og hærri laun. En hann á sér 

framtíðardraum um að eignast fyrirtæki og verða efnaður. Þá ætlar hann að 

eyða peningi í börnin sín.  

Samvinna, þátttaka og valdefling  

Krummi taldi að barnaverndaryfirvöld hafi fyrst haft afskipti af málefnum 

hans þegar hann var í 6. bekk, þá tæplega 12 ára gamall. Hann ákvað þá að 

strjúka að heiman og fara til Reykjavíkur með vini sínum. Krummi sagði að 

þeir hefðu fundið „svona greni bara, það var bara útúr kexruglað lið þarna 

og sprautunálar og ógeð“. Strokið var tilkynnt til lögreglunnar og stóð leit að 

þeim í 12 klukkustundir. Þrettán ára flutti Krummi síðan í sveitina, en 

sameiginleg ákvörðun var tekin um að senda hann í fóstrið. Allt gekk vel þar 

til hann var ásakaður um kynferðislega misnotkun gagnvart jafnöldru sinni.  

/.../ Við förum eitthvað þarna að dunda okkur, skilurðu ... og 

eitt leiðir af öðru og þú veist /.../ og allt í lagi með það, þú veist, 

og eftir þetta kysstumst við og ekkert mál. (Krummi) 

Krummi var skotinn í þessari stelpu og varð framhald á sambandi þeirra. 

Hann fullyrðir að hann hafi ekki getað fundið annað en tilfinningar þeirra 

væru gagnkvæmar. Krummi gerir sér ekki grein fyrir hvers vegna stúlkan 

sneri við honum bakinu. Hann telur að annað hvort hafi hún orðið reið út í 

sig, enda „mesta egó í heiminum“, eða að hún hafi orðið hrædd við 

stjúpföður sinn sem brást mjög illa við þegar hann komst á snoðir um 

samband þeirra.  

Krummi fullyrðir að stjúpfaðir stúlkunnar, sem er í sterkri stöðu í 

samfélaginu, hafi verið upphafsmaðurinn að því að gera málið að því sem 

það varð og segir: „Hann bjó það til sko.“ Málið var tilkynnt til skólans og 

barnaverndarinnar og Krumma var vísað úr skóla í viku.  

Í framhaldi þessa máls fór Krummi í viðtöl hjá starfsmanni barnaverndar-

innar. Hann er afar ósáttur við viðkomandi og telur að hún hafi brotið á sér. 

Hann fullyrðir að hún hafi þegar verið búin að taka afstöðu með stúlkunni 
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og hann hafi aldrei átt sér viðreisnar von í hennar augum. Krummi gerir 

alvarlega athugasemd við vinnubrögðin og segir að hún hafi talað hann á 

sitt band, þannig að hann hafi treyst henni fullkomlega fyrir sínum málum. 

Síðan fer hún að spyrja mig, skilurðu, og segir við mig „já, og 

svo það sem fer á milli okkar, Krummi, þú veist að það fer 

ekkert lengra“ og ég „nú, ber þér ekki skylda til þess að skrá?“ 

og hún „ég meina, ef það er ekki kynferðisbrot eða eitthvað 

þannig, þá ber mér ekkert skylda að gera það“ og ég bara 

„ókei“ og ég sagði henni frá mér, frá lífinu mínu, frá strokinu og 

neyslunni og hvar ég gekk í skóla og allt þetta. Og hún sagði 

bara „ókei“ og síðan allt í einu var málið mitt orðið miklu 

stærra ... þannig að hún laug að mér. (Krummi) 

Krummi var ekki með talsmann og upplifði að hann hefði verið plataður 

til að segja frá lífi sínu og síðan svikinn. Það sem hélt honum á floti voru 

viðtölin hjá hjúkrunarfræðingi Bergfurubæjar sem var vel starfi sínu vaxinn 

og „rosa góð kona“. En málið hélt áfram og hafði stöðug og neikvæð áhrif á 

Krumma, skólagönguna og daglegt líf. Stúlkan virtist þó sjá að sér að lokum 

og sendi Krumma skilaboð og fyrirgefningarbeiðni á Instagram sem hann 

sýndi starfsmanni barnaverndarinnar. Hún trúði samt ekki á sakleysi hans, 

sem olli honum miklum vonbrigðum, hún sem átti að vera hans 

„hjálparhönd“ í þessu máli. Málinu lyktaði síðan tæpu ári síðar eftir að 

Krummi var kominn heim á Greniströnd og með aðstoð og aðkomu 

starfsmanns barnaverndarinnar þar, sem sagði einfaldlega „ég fer í þetta“ 

og málið var leitt til farsælla lykta. 

 

Jú, jú, jú, ég var hreinsaður, málinu var lokað. /.../ Það var bara 

komist að niðurstöðu að þetta væri bull, allt uppspuni. (Krummi) 

 

Aðspurður hvort hann hafi haft einhvern stuðning á fundum sagðist 

hann hafa verið einn á fyrsta fundinum með barnaverndarstarfsmanninum 

og eftir það var Katla [fósturmóðir] með í örfá skipti. 

Í litlum samfélögum eru engin einkamál og „málið“ var á allra vörum. Í 

upphafi trúði enginn málstað Krumma en þegar yfir lauk stóðu allir með 

honum, fósturforeldrarnir, foreldrar hans, fjölskyldan og samfélagið í Berg-

furubæ.  
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Samantekt  

Skólagangan: Krumma hefur gengið frekar illa í námi og mætingin verið 

stopul. Flókinn andlegur, tilfinningalegur og hegðunarlegur vandi Krumma 

ásamt vímuefnanotkun hefur sett mark á alla hans skólagöngu. Þótt hann 

hafi verið í sérkennslu er ljóst að þörf var á snemmtækri íhlutun fleiri 

sérfræðinga. Síðastliðinn vetur fékk hann stuðning inni í bekk og einstaka 

tíma en enga sérkennslu á meðan hann var í fóstrinu. Krummi fékk ekki 

nauðsynlega aðstoð til að skólagangan yrði farsæl þegar á heildina er litið. 

Námið og námsefnið: Krummi náði ekki góðum námsárangri þrátt fyrir að 

verða snemma læs. Hann virðist gera sér óljósa grein fyrir námslegri stöðu 

sinni og fékk lítinn stuðning við námið á heimili sínu. Fósturmóðir hans 

hjálpaði honum mikið með heimanám en erfiðleikar settu hann út af laginu, 

þrátt fyrir góða skólabyrjun í upphafi fósturs.  

Kennararnir: Kennarar Krumma í fyrstu bekkjum grunnskólans virðast 

hvorki hafa haft þolinmæði né búið yfir kennslufræðilegum úrræðum og 

stuðningi til að mæta hegðunarerfiðleikum hans. Að auki virðist aðhald 

heima hafa verið lítið og samstarfi heimilis og skóla ábótavant. Hann fékk 

sérkennslu í 2. bekk, var alfarið í sérkennsluveri í 4. bekk og líkaði mjög vel 

við sérkennarann sinn sem tókst að rífa hann upp námslega. Krummi 

viðurkennir að neikvæð afstaða hans til kennaranna í nýjum skóla gæti hafa 

litast af fyrirframgefnu viðhorfi til nýja samfélagsins þar sem hann taldi alla 

vera fífl. Þennan eina vetur í fóstrinu voru tveir kennarar sem studdu 

Krumma dyggilega en hann lenti strax upp á kant við skólastjórann. Krummi 

gerði uppreisn gegn honum og vildi ekki láta koma fram við sig af 

virðingarleysi.  

Tengsl við félaga: Krummi er og var vinsæll og vinmargur. Hann missti þó 

hluta kunningja sinna þegar hann var í „mesta ruglinu“ og þegar fjölskyldan 

flutti átti hann erfitt með að tengjast krökkunum, líklega vegna eigin 

vanlíðanar og fordóma gagnvart „sveitaliðinu“. Í fóstrinu átti hann vini og 

leið betur félagslega og tók þátt í íþrótta- og tómstundalífi sem hann hafði 

ekki átt kost á í heimabyggð vegna vegalenda.  

Erfiðleikar og hindranir: Krummi hefur átt við mikil og alvarleg vandamál að 

stríða en þau eru greiningar um sálrænan vanda, saga um vímuefnaneyslu, 

hegðunarvandi, svefntruflanir, sjálfskaðandi hegðun og sjálfsvígstilraunir. Þá 

er greinilegt að „málið“ eða „kæran“ á hendur honum hefur rist djúpt í sál 

piltsins. Þó hann hafi fengið aðstoð fagfólks hinna ýmsu starfsstétta hefur 

þeim fagaðilum ekki tekist að tengja saman þjónustu við drenginn á 

heildrænan og árangursríkan hátt.  
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Bakhjarlar og stuðningur: Krummi stendur ekki einn og sýnir ríkar 

tilfinningar sem hann er tilbúinn til að tjá í viðtalinu. Hann á sér tengslanet 

fullorðinna og ungmenna. Krummi hefur notið aðstoðar ýmissa sérfræðinga 

en langur tími leið frá því að erfiðleikar Krumma byrjuðu þar til hann fékk 

greiningu og aðstoð.  

Framhaldsnám og framtíðaráform: Krummi hefur áform um að fara í verk-

nám en kvíðir því að fá ekki inni í framhaldsskóla vegna lélegra einkunna úr 

grunnskóla. Hann gerir sér grein fyrir að menntun er oftast ávísun á hærri 

laun og betri atvinnumöguleika. Hann er að fara að búa með kærustunni 

sinni og langar til að eignast börn seinna á ævinni og standa vel við bakið á 

þeim. Hann á sér draum um eigið fyrirtæki og að hafa nóg á milli handanna. 

Ef hann leiðist ekki af réttri braut og með réttum stuðningi ættu 

framtíðardraumar Krumma að geta orðið að veruleika.  

Samvinna, þátttaka og valdefling: Krummi upplifði samvinnu og að farið 

væri að hans óskum þegar hann fór í fóstrið og þegar hann óskaði eftir að 

fara heim aftur. Sú samvinna fellur aftur á móti í skuggann af þeirri meðferð 

sem hann álítur sig hafa fengið í kjölfar „kærunnar“ um kynferðislega 

misnotkun gagnvart jafnöldru sinni. Krummi upplifði svik og mikið valdleysi í 

tengslum við málefni sín hjá barnaverndinni og var „alveg brjálaður“ yfir 

samskiptum sínum við hana. Krummi upplifði bæði að „málið“ hefði verið á 

allra vörum og einnig að stjúpfaðir stúlkunnar hafi haft óeðlileg áhrif á 

framvindu málsins í krafti stöðu sinnar. Þetta mál er þörf áminning um að 

piltar geta verið berskjaldaðir fyrir ásökunum sem þessum. Krummi var ekki 

orðinn 15 ára þegar málið kom upp og því var það tilkynnt til 

barnaverndarnefndar því að börn undir 15 ára aldri eru ekki sakhæf 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Assa – Þrjósk og töff en tvístígandi 

Assa er falleg ung stúlka. Hún er svolítill töffari, enda búin að ganga í 

gegnum margt á sinni stuttu lífsleið. Hún er eini viðmælandinn sem hefur 

dvalið í fóstri á fleiri en einum stað, eða á þremur fósturheimilum í fjögur 

skipti.  

Fóstrið og tengsl við foreldra og fósturforeldra 

Assa ólst upp hjá móður sinni í þéttbýli ásamt hálfsystkini sínu. Assa var afar 

óstýrilát, bæði í skólanum og heima. Hún segist hafa verið „vandræðabarn“ 

þegar hún var lítil. Á þessum tíma var hún með stuðningsfjölskyldu í bænum 

sem hún fór til um helgar. Sumarið eftir 2. bekk fór hún í tímabundið fóstur 

á sveitabæ. Assa fékk ekki að fara heim til móður sinnar eftir það og var 
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henni ekki kunnugt um hvers vegna. Í dag veit hún að það var vegna 

heimilisaðstæðna, en móðir hennar er öryrki og gat ekki alið hana upp. Assa 

fór á fósturheimili á bóndabæ í öðru sveitarfélagi og var þar í u.þ.b. tvö ár. 

Engin önnur börn voru á heimilinu og tengdist hún fyrstu fósturforeldum 

sínum ekki traustum böndum. Hún segist ekki hafa fundið neina 

„mömmuást“ í fyrstu fósturmóður sinni. Hafist var handa við að finna nýja 

fósturforeldra og flutti hún á nýtt fósturheimili staðsett óravegu frá hennar 

heimabyggð. Fósturforeldrarnir voru barnlausir. Össu leið hvorki vel á 

fósturheimilinu né í skólanum og hegðaði sér mjög illa til að þau gæfust upp 

á henni. Að ári liðnu fór hún tímabundið aftur til fyrstu fósturforeldra sinna 

meðan leitað var að nýju fósturheimili. Assa var heppin, leitin tók ekki 

langan tíma og nýir fósturforeldrar sóttu hana eftir stutta viðkynningu. Í dag 

er hún búsett á fósturheimili í dreifbýli. Assa hefur verið í varanlegu fóstri 

síðastliðin 4 ár og liðið vel á heimilinu. Hún hefur tengst fósturforeldrum 

sínum traustum tilfinningaböndum, kallar þau pabba og mömmu og segir 

meðal annars að þetta sé í fyrsta skipti sem hún „eignaðist pabba“. Hún lítur 

á þau sem foreldra sína og vill ekki láta kalla sig fósturbarn.  

Skólaganga Össu 

Assa hóf skólagöngu sína í heimabyggðinni Blóðbergsbyggð og bjó þá hjá 

móður sinni. Hún var í Grunnskóla Blóðbergsbyggðar í 1. og 2. bekk. Þá var 

hún fóstruð á bóndabæ í Hvannarbyggð og sótti Grunnskóla 

Hvannarbyggðar í 3. og 4. bekk. Í 5. bekk bjó hún hjá öðrum fósturforeldrum 

sínum og var í Fífuskóla. Eftir að hún fór í varanlegt fóstur til núverandi 

fósturforeldra hefur hún stundað nám samfellt í fjögur ár í Fjóluskóla, eða í 

6.-9. bekk.  

Tafla 5. Bekkir, skólar og búseta – Assa 

Bekkur Skóli Búseta 

1.-2. Grunnskóli Blóðbergsbyggðar Hjá móður 

3.-4. Grunnskóli Hvannarbyggðar Hjá 1. fósturforeldrunum 

5. Fífuskóli Hjá 2. fósturforeldrunum 

6. 
Grunnskóli Hvannarbyggðar í 

stuttan tíma 
Hjá 1. fósturforeldrunum í 

stuttan tíma 

6.-9. Fjóluskóli Hjá 3. fósturforeldrunum 
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Assa hefur verið lögð í einelti allt frá því að hún var á leikskóla í sinni 

heimabyggð, Blóðbergsbyggð. Hún telur að eineltið megi rekja til hegðunar 

sinnar á þessum tíma, hún hafi verið erfið og ekki kunnað að haga sér vel. 

Börn eru einnig fljót að finna veika bletti og seinna nafn Össu varð tilefni til 

að strákarnir á leikskólanum byrjuðu að uppnefna hana. Þrátt fyrir að Assa 

hafi skipt oft um skóla og fengið tækifæri til að mynda ný vináttutengsl 

hefur það ekki tekist. Hún eignast vini en missir þá jafnharðan frá sér. Bæði 

strákar og stelpur hafa tekið þátt í að leggja Össu í einelti á skólagöngu 

hennar.  

Námið og námsefnið 

Námsleg staða Össu mætti vera betri, en eftir að hún fór í varanlegt fóstur 

og hóf samfellda skólagöngu í Fjóluskóla hefur hún náð örlítið betri árangri í 

námi. Um upphaf skólagöngu sinnar í 1. og 2. bekk segir Assa að hún hafi 

mest verið að „fíflast á göngunum“.  

Ég var ekkert að læra neitt í skóla og ég var ekkert mjög góð í 

skólabókavinnu, neitaði oft að læra, ég sagði bara „nei“ við 

mömmu, fór út, skellti hurðinni á eftir mér, fór að hjóla, fór til 

vinkonu minnar og var bara allan tímann með henni. Þetta 

gerði ég á hverjum degi. (Assa) 

Assa mætti ágætlega í skólann en ekki fór mikið fyrir lærdómnum. Hún 

var upptekin í öðru og skorti það sem til þurfti, bæði í skóla og heima. 

Vegna námserfiðleika hefur hún notið sérkennslu alla sína skólagöngu. Í dag 

fylgir hún bekkjarfélögum sínum í flestum greinum en er tekin út úr tíma 

nokkrum sinnum í viku og fer þá í sérkennslu í íslensku og stærðfræði. 

Fyrstu tvö grunnskólaárin var hún líka hjá talkennara vegna þess að hún 

„kunni ekki að segja sum orð“.  

Eftir að Assa kom á núverandi fósturheimili fyrir fjórum árum hafa 

fósturforeldrar hennar veitt henni gott aðhald í heimanámi og vilja að hún 

ljúki því sem henni er sett fyrir. Stærðfræði er sú grein sem fósturmóðirin á 

erfiðast með að aðstoða hana með. Assa talar ágæta ensku en fær mjög 

lágar einkunnir í „ensku og dönsku náttúrulega líka“. Tungumálin virðast því 

vera henni erfið. Aðspurð hver sé hennar sterkasta námsgrein, svarar hún 

stutt og laggott: „Engin.“ 
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Kennararnir 

Assa gefur kennurunum sínum ekki háa einkunn og enginn stendur upp úr 

frekar en annar. Henni er enginn minnisstæður frá fyrri skólagöngu, hvorki 

fyrir góða né slæma framkomu við hana. Henni finnst þó að þeir hrósi sér en 

„bara stundum“. Henni þykir þeir ekki mjög áhugasamir um vinnuna sína og 

þeir hafa ekki hjálpað henni við að leysa úr erfiðleikum hennar í tengslum 

við eineltið, sem m.a. fer fram með sms-skilaboðum.  

Nei, kennararnir eru búnir að gefa skít í skólann, þeir bara 

horfa á og segja „hættið þið, hættið þið, niður með símana“, 

þeir bara eru að reyna að vera leiðinlegir en gera ekki rassgat. 

(Assa) 

Assa segist einu sinni hafa klagað aðra stelpu en kennarinn hafi ekki 

trúað sér og ekki gert neitt í málinu.  

/.../ ég lenti einu sinni í því að ég var að segja við kennara að 

ein stelpa væri að leggja mig í einelti, hún [kennarinn] alveg 

„nei, hún gerir ekki svoleiðis“ hún bara hlustaði bara ekki „var 

það bara ekki þér að kenna að ... “ hún var bara eitthvað „mér 

er alveg sama, þetta er bara þitt mál“. (Assa) 

Aðspurð hvort hún hafi einhvern tímann setið fundi með kennurunum 

þar sem námið var rætt við hana segir hún svo ekki vera. Hún veit ekki hvort 

Aldís og Arnfinnur, fósturforeldrar hennar, fari á einhverja slíka fundi, t.d. 

um einstaklingsnámskrá, en bætir við eftir nokkra umhugsun: 

Æ, það er alveg verið að hjálpa mér í skólanum, með ... við mig 

og hvernig ég á að stjórna mér. (Assa) 

Assa hugsar ekki mikið um kennarana. Hugarangur hennar út af einelti 

og vinslitum skiptir hana miklu meira máli en námið og kennararnir. 

Tengsl við félaga 

Assa eignaðist enga góða vini í heimabyggð sinni, Blóðbergsbyggð, þegar 

hún var í leikskóla og til 8 ára aldurs, en talaði þó um eina vinkonu. Henni 

var strítt og hún uppnefnd. Þegar hún fór á fyrsta fósturheimilið í 

Hvannarbyggð lenti hún í áframhaldandi einelti og þó hún væri í skólanum 

þar í 3.-4. bekk eignaðist hún ekki vini. Assa flutti á annað fósturheimilið sitt 

og var í Fífuskóla í 5. bekk. Þar lenti hún upp á kant við samnemendur og 
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brenndi allar brýr að baki sér. Í Fjóluskóla hefur hún átt vini og vinkonur en 

alltaf liðið fyrir einelti, fyrst af hálfu strákanna en síðan af hálfu stelpnanna í 

bekknum. Oftast var eineltið andlegt en einnig var verið að fela skóna 

hennar, töskuna eða úlpuna.  

Fyrst var hún í einum vinkvennahópi en „drullaði yfir þær“ og átti ekki 

afturkvæmt. Eineltið segir hún aldrei hafa verið meira en síðastliðinn vetur 

þegar hún var í 9. bekk. Assa hafði vaðið eld og brennistein til að komast í 

vinsæla stelpnahópinn og segir „ég vildi gera allt til að vera svona ein af 

þeim, svona vinkona, prakkari“. Ekkert dugði og hluti af ósættinu var látið í 

ljós með sms-skilaboðum og öðrum ósmekklegum rafrænum hætti. Ein 

stúlkan í hópnum gekk hart fram í að útiloka hana úr hópnum og um það 

segir Assa: „Hún byrjaði að drulla yfir mig og ég drullaði yfir hana á móti.“ 

Mikið af eineltinu fór fram í kennslustundum, að sögn Össu, án þess að 

kennarinn fengi rönd við reist. Þó reyndi einn kennari með litlum árangri að 

skerast í leikinn. Málið leiddi síðan til áfloga á gangi skólans. Hún upplifði að 

vera ein á móti öllum hinum stelpunum og ákvað að verja sig með kjafti og 

klóm. Össu finnst verulega halla á sig í þessu máli, því hún var næstum rekin 

úr skólanum en hinar stelpurnar hlutu vorkunn kennara og starfsfólks.  

En Assa sættir sig ekki við að vera vinalaus og hefur fundið sér nýjan 

vinahóp á höfuðborgarsvæðinu. Fósturforeldrum hennar er „geðveikt illa 

við“ að hún hitti þennan hóp því þeir treysta henni ekki alveg. Leit Össu að 

vinum og viðurkenningu rímar ekki alveg við sjálfstæða yfirlýsingu hennar 

þegar hún segir: „Mér er alveg sama, mér finnst ég vera nóg fyrir sjálfa mig, 

nóg fyrir vini mína, nóg fyrir fjölskylduna mína, ég þarf ekki að sýna mig fyrir 

einhverjum öðrum.“  

Erfiðleikar og hindranir 

Líkamlega er Assa heilbrigð, nærist vel og sefur eins og steinn. En það hefur 

ekki alltaf verið þannig. Hún minnist tímans hjá öðrum fósturforeldrum 

sínum en finnst kannski að hún hefði átt að vera þakklátari fyrir fallega 

heimilið sem henni var búið þar. 

Bara, mér leið ekkert vel alltaf á kvöldin, þótt að þetta var mjög 

fallegt hús /.../ En ég bara verð að segja eins og er, ég bara grét 

mig alltaf í svefn. (Assa) 

Fyrir Össu var þetta mjög erfiður tími. Henni er enn í fersku minni atvik, 

þar sem fósturmóðir hennar rak henni kinnhest og fósturfaðir hennar kom 

henni ekki til hjálpar. Þrátt fyrir ungan aldur virðist Assa samt hafa haft bein 



 

84 

í nefinu til að segja þeim að hún vildi ekki dvelja hjá þeim og segir: „Það var 

engin aðstaða þarna fyrir mig.“  

Assa varð fyrir kynferðislegri  þegar hún var 12 eða 13 ára af hálfu eldri 

unglingspilts. Aðspurð sagði hún að þetta hefði gerst „mörgum sinnum“. Á 

þeim tíma vissi Assa ekki hvernig hún átti að bregðast við og taldi að þetta 

væri, á einhvern hátt, sér að kenna. Hún hélt þessu leyndarmáli fyrir sig en 

gat að lokum treyst fósturmóður sinni fyrir því. Málið er upplýst og í dag er 

Assa meðvituð um hvar hætturnar leynast helst, þ.e. í nánasta umhvefi 

barna og unglinga.  

Eins og fram hefur komið er Assa í viðtölum hjá sálfræðingi og aðspurð 

hvort hún sé með einhverjar greiningar segist hún greind með kvíða og 

þunglyndi. Hún sé einnig greind með ADHD og „þrjóskuröskun“ eins og Assa 

orðar það. Hún lítur það ekki neikvæðum augum að vera með 

mótstöðuþrjóskuröskun og segir hana hjálpa sér í lífinu. Þannig geti hún 

frekar staðist þær freistingar sem hún verður fyrir á unglingsárunum. 

Já, mér finnst geðveikt þægilegt að vera með þrjóskuröskun, út 

af því þrjóska er eina sem ég þarf /.../ í framtíðinni með til 

dæmis að segja ... ef að ég er í partýi hjá einhverjum að segja 

nei við vímuefnum, ég get sagt nei við sígói, ég get sagt nei við, 

bjór og landa og allt þannig og ég get sagt nei við að stela fyrir 

fólk. (Assa) 

Assa sker sig til að fá útrás, en eftir að Aldís fósturmóðir hennar komst 

að því dró hún úr því eða reynir að fela það. Össu líður oft illa og í vanlíðan 

sinni hugsar hún stundum um sjálfsvíg. Það er þó ekkert sem hún ætlar að 

framkvæma, enda í betra jafnvægi eftir að hún eignaðist góða fóstur-

fjölskyldu. Hún hefur „strokið að heiman eða þannig“ ef henni leið mjög illa. 

Assa segir að hún hafi nýlega verið að tala um líf sitt við nýja vinkonu. Hún 

stendur með henni og finnist hún vera hetja, eins og endurspeglast í 

þessum orðum vinkonu hennar sem ekki vildi vera í sporum Össu: 

/.../ Þú ert búin að vera misnotuð, þú ert búin að vera lögð í 

einelti, þú ert búin að vera send frá mömmu þinni, þú ert búin 

að vera hjá fólki sem er búið að gefast upp á þér og ganga í 

gegnum mjög mikið og ég væri, án djóks, þá væri ég búin að 

drepa mig. En /.../ þú átt eftir að eiga mjög góða framtíð. (Assa) 

Það er tvennt sem Assa hræðist í framtíðinni, það er að byrja að reykja, 

en hún hefur eitthvað fiktað við reykingar og að geta ekki haft hemil á 
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áfengisneyslu. Hún vitnar til fyrri uppeldisaðstæðna þar sem hún vandist því 

að sjá bjór í ískápnum og finna lyktina af honum. En hún segir jafnframt að 

hún sé að reyna halda sig frá öllum vímuefnum. 

Bakhjarlar og stuðningur 

Assa stendur ekki ein, hún á vini og fjölskyldu sem standa með henni. Hún 

var beðin um að setja niður hverjum hún treystir best og hverjir styðja hana 

mest í lífinu í dag. Líkt og fósturbörnin Krummi og Lóa nefnir hún ungmenni 

í fyrsta sæti. Eins og fram hefur komið er Assa búin að kynnast nýjum 

krökkum á höfuðborgarsvæðinu og þar á hún góða vini. Hún setur Hólmgeir 

í fyrsta sætið. Fúsa vin sinn setur hún í annað sætið. Karítas, fóstursystur 

sína og jafnöldru, sem einnig býr á fósturheimili, setur hún í þriðja sætið. 

Aldís, fósturmóðir Össu, er síðan í fjórða sætinu og hún segir að hún geti 

sagt henni hvernig sér líði og svona næstum því öllu. Líkt og oft gerist hjá 

unglingum, þá fjarlægjast þau foreldra sína en tengjast og treysta vinum 

sínum betur á ákveðnu tímabili.  

Assa fer í viðtöl hjá sálfræðingi einu sinni í viku í Fjóluskóla. Hún segir að 

sálfræðingurinn sé góð kona sem nái ágætlega til sín og sé að reyna að 

kenna henni að „stjórna“ sér. Í skólanum fær Assa stuðning í formi 

sérkennslu nokkrum sinnum í viku til að efla færni hennar í íslensku og 

stærðfræði. 

Framhaldsnám og framtíðaráform 

Assa hefur rætt framhaldsnám við Aldísi fósturmóður sína. Hana langar til 

að verða hárgreiðslukona og naglasérfræðingur. Þegar hún er búin að „læra 

þetta allt“ langar hana til að verða lögga eða öryggisvörður vegna þess að 

henni finnst roslega gaman að vera á rúntinum. En hún á sér líka draum um 

að gera sjónvarpsþátt fyrir unglinga sem eru í svipaðri stöðu og hún hefur 

verið. 

Assa: Já. En mig langar, ég var búin að tala við mömmu að mig 

langaði að gera svona þátt í sjónvarpinu fyrir krakka sem er á 

svona illum stað og eru að skera sig, eins og ég er oft búin að 

hugsa um, og svona fremja sjálfsmorð ... (Assa) 

Í framtíðinni langar hana líka til að eignast mann og börn. Hún ætlar sér 

samt að fara varlega í sakirnar og sjá hvernig sér gangi að ala upp börn. Hún 

ætlar sér ekki að hrúga niður börnum án þess að geta séð þeim farborða. 
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Samvinna, þátttaka og valdefling 

Í fyrstu vissi Assa ekki hvers vegna hún fór í fóstur og einhvern veginn hefur 

starfsmanni barnaverndar ekki tekist að útskýra það fyrir henni, þó að hún 

hafi verið um 7-8 ára gömul. Hún er þó með einn og sama félagsráðgjafann 

sem er kona og Össu hefur alltaf líkað vel við.  

/.../ ég vissi ekkert hvað ég var að fara ... og ég fór í fóstur, 

bara, upp í sveit hjá Hvannarbyggð, eða þar, fór í grunnskólann 

í Hvannarbyggð og var þar í 2 ár. (Assa) 

Hún fékk einhverja vitneskju um annað fósturheimilið sitt en engar 

upplýsingar um hvort fósturforeldrarnir ættu börn, byggju á bóndabæ eða í 

borg. Hún fór því út í óvissuna u.þ.b. 9 ára gömul, flutti til ókunnugra hjóna 

sem bjuggu í mikilli fjarlægð frá hennar venjulega umhverfi. 

Félagsráðgjafinn lagði þó við hlustir þegar Assa sagðist ekki vilja búa hjá 

þeim og brást við þeirri ósk hennar. Í dag gerir Assa sér grein fyrir 

erfiðleikum móður sinnar og aðspurð hver hafi útskýrt þá fyrir henni svarar 

hún því til að það hafi verið fósturforeldrarnir. Hún segist ekki muna eftir því 

að félagsráðgjafinn hafi útskýrt þá hluti fyrir henni. 

Assa hefur ekki haft mikið samband við starfsmann barnaverndar, en ef 

um einhverja fundi er að ræða telur Assa að fósturforeldrar hennar sitji þá. 

Þegar hún var minni man hún eftir að hafa setið fundi með honum en man 

ekki hvort einhver fullorðinn hafi verið með. Hún telur að hún hafi aldrei 

haft talsmann.  

Samantekt 

Skólagangan: Össu hefur ekki liðið vel á grunnskólagöngu sinni og ekki 

eignast trausta vini. Tíð skólaskipti fram að 6. bekk gætu haft áhrif á þessa 

þróun, en einnig félagslegur þroski Össu. Hún viðurkennir að hegðun sín 

hafi ekki alltaf verið til fyrirmyndar og hún hafi orðið skotspónn vegna þess. 

Aftur á móti virðist hún ekki hafa fengið þá hjálp sem nauðsynleg er til að 

leysa úr málunum í skólanum, en þar eru kennarar í lykilhlutverki. Vegna 

kvíða fyrir næsta vetri endar hún á að segja: „Mig langar alveg eins að fara í 

annan skóla.“ Skólagangan hefur gengið upp og ofan og hún segist hafa 

verið lögð í „mjög, mjög mikið“ einelti. 

Námið og námsefnið: Assa lýsir skólagöngu sinni sem rússíbana. Þegar hún 

var hjá móður sinni sinnti hún ekki námi, hvorki heima né í skóla, og átti við 

hegðunarvanda og talörðugleika að stríða. Námið og námsefnið skipti hana 

ekki máli fyrr en hún kom á núverandi fósturheimili þar sem hún fær aðhald 
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og aðstoð við heimanám. Assa hefur bæði verið í tal- og sérkennslu á skóla-

göngu sinni. Hún er ekki námslega sterk, hvorki á heildina litið né í einstaka 

námsgreinum.  

Kennararnir: Assa nefnir enga kennara frá skólagöngu sinni áður en hún 

kom í fóstrið. Enginn stendur upp úr frekar en annar. Henni finnst 

kennararnir áhugalausir um málefni hennar þó hún segi að þeir hrósi henni 

stundum. Henni finnst þeir þreyttir á krökkunum. Þeir hafa ekki sýnt 

viðleitni til að leysa úr ósætti Össu við vinkonurnar og eineltið. Þegar hún 

bar sig upp við einn þeirra nýverið vildi kennarinn ekki hlusta, tók málstað 

annars nemanda og kenndi Össu um. Kennararnir hafa ekki rætt við hana 

um námið svo hún muni en tala líklega við fósturforeldrana. Assa 

viðurkenndi þó í lokin að það væri verið að hjálpa henni í skólanum, bæði 

með sérkennslu og sálfræðiviðtölum.  

Tengsl við félaga: Assa hefur að eigin mati liðið fyrir stríðni og einelti alla 

skólagönguna. Hún gerir sér þó að einhverju leyti grein fyrir því að hegðun 

sín hafi þar áhrif á. Hún er hvatvís, segir það sem henni finnst og rífur kjaft 

ef henni sýnist hún þurfa að verja sig. Eftir að hún kom á núverandi 

fósturheimili hefur henni liðið betur en þó ekki í skólanum. En hún er 

félagsvera og hefur því leitað nýrra leiða og kynnst krökkum á höfuðborgar-

svæðinu sem hún hittir u.þ.b. tvisvar í viku eða þegar hún fær leyfi til. 

Fósturforeldrum hennar er ekki vel við að hún hangi með þeim krökkum en 

Össu líður vel með þeim og finnur stuðning. Assa virðist því vera afar tví-

stígandi, í henni tekst á sjálfstæði og ósjálfstæði, mikið sjálfstraust og lítið 

sjálfstraust, að vera hún sjálf og sífelld leit að viðurkenningu annarra. 

Erfiðleikar og hindranir: Andlega þarf Assa að takast á við kvíða og 

þunglyndi, ADHD og mótstöðuþrjóskuröskun, sem er ærinn vandi að glíma 

við fyrir 14 ára stúlku. Augljóst er að Assa hefur ekki verið neinn engill, hún 

viðurkennir fúslega að hafa verið algjör „vandræðapúki“, prófað margt og sé 

lífsreynd stúlka. Hún er komin með harða skel, m.a. vegna eineltisins, og 

lætur ekki beygja sig, getur verið eitilhörð og kann svo sannarlega að nefna 

hlutina sínum réttu nöfnum.  

Bakhjarlar og stuðningur: Assa á sér bakhjarla og stendur ekki ein í þessu 

lífi, þrátt fyrir að henni finnist hún vinafá og óvinsæl. Assa nefnir í fyrstu 

tveimur sætunum vini sína í nýjum vinahópi, hvort tveggja stráka, sem 

kemur heim og saman við að hún nennir ekki að vera „dramadrottning“. 

Báðir piltarnir virðast styðja Össu á þann hátt sem hún þarfast í 

augnablikinu. Þá nefnir hún fóstursystur sína á svipuðum aldri. Hún á einnig 

dyggan stuðningsmann í fósturmóður sinni, sem hún segir hlýja og trausta 
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en dálítið stranga. Henni treystir hún fyrir „næstum“ öllu. Assa á því gott 

tengslanet ungmenna og fullorðinna, líkt og öll hin börnin í rannsókninni.  

Framhaldsnám og framtíðaráform: Assa stefnir á iðnnám en líst einnig vel á 

störf þar sem hraði og spenna eru í fyrirrúmi. Þessi framtíðaráform hefur 

hún rætt við fósturmóður sína, þannig að nám og framtíð eru greinilega 

rædd á heimilinu. Í framtíðinni langar hana að eignast fjölskyldu en hún 

ætlar að fara varlega í barneignir, því hún vill sjá hvernig henni ferst 

móðurhlutverkið úr hendi. Hún á sér draum, líkt og Lóa, um að vera 

valdeflandi fyrirmynd fyrir unglinga í svipaðri stöðu og hún sjálf.  

Samvinna, þátttaka og valdefling: Aðspurð hvort hún hafi átt sér talsmann 

segist hún ekki vita til þess. Assa man lítið eftir samskiptum við starfsmenn 

barnaverndar frá sínum yngri árum. Hana rámar í fundi en man ekki hvort 

hún var ein eða með öðrum. Eftir því sem hún eldist man hún meira. Þess 

virðist þó vera gætt að hún fái að segja hvað henni finnst og það er hlustað 

á hana. Hún vissi t.d. þegar verið var að leita að nýjum fósturforeldrum fyrir 

hana. Aðlögun að síðustu fósturforeldrunum er stutt en faglega unnin. 

Líklega er það mest þessum hlýju og góðu fósturforeldrum að þakka, sem 

virðast ágætlega starfi sínu vaxnir. 
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6 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á reynslu fósturbarna af 

skólagöngu með tilliti til samvinnu, þátttöku og valdeflingar.  

Í niðurstöðunum var unnið með 9 meginþemu eða efnisflokka hjá þátt-

takendunum fjórum: fóstrið og tengsl við foreldra og fósturforeldra; skóla-

gönguna; námið og námsefnið; kennarana; tengsl við félaga; erfiðleika og 

hindranir; bakhjarla og stuðning; framhaldsnám og framtíðaráform; og sam-

vinnu, þátttöku og valdeflingu.  

Í þessum kafla verða niðurstöður hvers þáttar dregnar saman og ræddar 

í fræðilegu samhengi við aðrar rannsóknir á þessu sviði, lög og reglugerðir.  

Áður en umræðan hefst er vert að benda á niðurstöður rannsóknar Dong 

o.fl. (2004) sem benda til að hugsanlegar takmarkanir geti verið á upplifun 

barna á því sem átt hefur sér stað, sérstaklega þegar spurt er um atburði úr 

bernsku. Tilfinningaleg áföll og streita hafi mögulega áhrif á minni. Því ber 

að fara varlega í túlkun á minningum barna af einstökum atburðum. Engu 

að síður er upplifun Orra, Lóu, Krumma og Össu af atburðum eins og þau 

segja frá þeim hér í niðurstöðum.  

Fóstrið og tengsl við foreldra og fósturforeldra 

Í þessari rannsókn er reynsla fósturbarna af skólagöngu í brennidepli. 

Skólaganga tengist uppvexti og líðan barna og unglinga með þeim hætti að 

nauðsynlegt er að fá heildarmynd af lífi þeirra til að geta skoðað áhrif 

reynslu á gott eða slæmt gengi í skóla. Því voru tengsl barnanna við foreldra 

og fósturforeldra athuguð. 

Orri, Lóa og Assa fóru í fóstur til vandalausra en Krummi fór í ættingja-

fóstur. Þá voru Lóa og Krummi fóstruð tímabundið á unglingsárum meðan 

Orri og Assa fóru yngri í fóstur og eru nú í varanlegu fóstri til nokkurra ára. 

Þá hafa Orri og Lóa ekki reynslu af fósturrofi, þ.e. þau hafa verið hjá einni og 

sömu fósturfjölskyldunni, Lóa með hléum. Assa hefur upplifað fósturrof 

tvisvar sinnum og þó að fóstri Krumma hafi lokið eftir eitt ár, að hans ósk, er 

ekki víst að framhald hefði orðið.  

Ungmennin upplifa fóstrið bæði neikvætt og jákvætt. Reynsla Orra og 

Össu af varanlega fóstrinu er mjög ánægjuleg, þótt upplifun Össu af fyrri 

fósturráðstöfunum sé fremur slæm. Rannsóknir benda til að stöðugleiki í 

fóstri og að vera fóstraður ungur geti stuðlað að betri námsárangri og 

farsælli skólagöngu fósturbarna, enda leiðir stöðugt fóstur oftast til þess að 

barn sæki sama skólann, sem eykur á jafnvægi í námi og auðveldar 
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félagatengsl (Davey og Pithouse, 2008; Egelund, Christensen, Jakobsen, 

Jensen og Olsen, 2009; Guðrún Kristinsdóttir, 2005a, Vinnerljung, Öman og  

Gunnarsson, 2005).  

Öll ungmennin voru tengd sterkum tilfinningaböndum, annað hvort við 

foreldri eða fósturforeldra. Heimsóknir og tengsl við foreldra meðan á fóstri 

stóð virtist heldur engum vandkvæðum bundið og getur það stafað af 

aukinni áherslu á samskipti foreldra og barna í barnaverndarstarfi, svo og 

stöðugt greiðari samgöngum. Um góð tengsl við fósturforeldrana ríma 

ályktanir þessarar rannsóknar við niðurstöður rannsóknar Guðrúnar 

Kristinsdóttur (2004), sem benda til að góð tengsl við fósturforeldra og 

gæðastundir með þeim auki lífsfyllingu fósturbarna.  

Skólagangan  

Börn í fóstri eiga rétt á farsælli skólagöngu líkt og önnur börn. Hún snýst 

m.a. um nám, kennslu, líðan og félagslegan þroska. Því verður að skoða 

skólagönguna heildrænt þegar hún er til athugunar (Egelund o.fl., 2009, 

131). 

Fósturbörnin fjögur höfðu mismunandi sögu að segja af skólagöngu 

sinni, sem snertir allt í senn, námið, kennarana, félagatengsl og líðan. 

Niðurstaðan samrýmist niðurstöðum hérlendrar rannsóknar frá 2004 þar 

sem reynsla ungmenna af skólagöngu var einnig margs konar (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004, 61).  

Skólaganga ungmennanna einkenndist af skólaskiptum. Til samans höfðu 

þau stundað nám í 17 grunnskólum og hvert þeirra sótt 4-5 skóla frá 

upphafi skólagöngu. Í heildina höfðu þau byrjað í eða skipt um skóla 26 

sinnum, eins og tafla 6 sýnir.  

Tafla 6. Aldur barns, aldur við fóstur, núverandi bekkur, fjöldi skóla og skólaskipti. 

 Aldur 
Aldur við 

fóstur 

Bekkur 
þegar viðtal 

er tekið 

Fjöldi 
skóla í 

heildina 

Skólabyrjun 
og 

skólaskipti 

Orri 14 10 (5*) 9 4 4 

Lóa 15 14 10** 5 11 

Krummi 16 15 10 4 6 

Assa 14 8 9 4 5 

*Orri fór í árlega sumardvöl á fósturheimili sitt frá 5 ára aldri.  

**Lóa hafði nýlokið 10. bekk þegar viðtalið fór fram. 
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Ekki er þó hægt að kenna fóstrinu einvörðungu um skólaskiptin því að 

mörg börn eru aðeins fóstruð í stuttan tíma. Þetta á við í tilvikum Krumma 

og Lóu sem voru fóstruð í 1-2 ár í efstu bekkjum grunnskóla en þá höfðu 

þau þegar skipt fjórum sinnum um skóla. Orri skipti þrisvar um skóla fyrir 

fósturráðstöfun en hefur átt samfellda skólagöngu í fóstrinu í 4-5 ár. Assa 

fór oftast á milli fósturheimila og þar með voru hennar skólaskipti tengd 

flutningum á milli barnaverndarúrræða. Í tilviki Lóu má velta fyrir sér hvers 

vegna hún fór eins oft á milli fósturheimilis og lögheimilis og raun ber vitni, 

eða alls 7 sinnum. Gæti það tengst því að verið var að uppfylla óskir Lóu um 

að vera á heimili sínu hjá móður og henni hafi ekki liðið sem best á 

fósturheimilinu? 

Goddard (2002) benti á að fósturbörn standi í stöðugum flutningum, 

sem í mörgum tilfellum þýði einnig að þau þurfi að skipta um skóla. 

Niðurstöður rannsóknar O´Sullivan (2007) ríma við þetta, en hann segir auk 

þess að búferlaflutningar séu streituvaldandi, einkum fyrir fósturbörn sem 

eru á viðkvæmu skeiði í lífinu. Í rannsókninni komst hann að þeirri 

niðurstöðu, að lélegan námsárangur megi setja í samhengi við tíða flutninga 

milli fósturúrræða.  

Í þessari rannsókn má einnig álykta sem svo, að skólar eigi erfiðara með 

að styðja vel við bakið á fósturbörnum sem sækja skólann í skamman tíma í 

senn, eins og í tilvikum Lóu og Krumma, sem stafað gæti af því að vandi 

þeirra, sálrænn og hegðunarlegur, væri skólunum ofvaxinn. Einnig er 

ástæða til að efast um að starfsfólk skólanna í lögheimilissveitarfélagi 

fósturheimilanna hafi fengið nægilegar upplýsingar um Lóu og Krumma. 

Slíkt gæti einnig átt við í tilviki Össu þegar hún var hjá fyrstu og öðrum 

fósturforeldrum sínum.  

Ungmennin Orri, Lóa, Krummi og Assa byrjuðu í eða skiptu 4-11 sinnum 

um grunnskóla, sem ætla má að aukið hafi á streitu barnanna eins og 

niðurstöður O´Sullivan (2007) benda til. Að Orra frátöldum var skólagangan 

börnunum ekki jákvæð heildræn reynsla.  

Samkvæmt grunnskólalögum eiga nemendur rétt á kennslu við sitt hæfi 

og nemendur með sérþarfir eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir 

þeirra, s.s. þeirra sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika 

eða tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika, og skal veita þeim sérstakan 

stuðning í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Af frásögnum Orra, Lóu, Krumma og Össu má álykta að ekki hafi 

verið komið til móts við námslegar þarfir þeirra nema að litlu leyti þó að 

Krummi hafi fengið samfellda sérkennslu í einn vetur og aðstæður hafi farið 

batnandi hjá Orra og Össu eftir vistun í varanlegu fóstri. Svo virðist sem ekki 
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hafi verið litið á Krumma og Lóu sem nemendur með sérþarfir, hvorki í 

skólanum né af fósturforeldrunum, þrátt fyrir greiningar sálrænna 

erfiðleika. Út frá frásögnum barnanna verður því að álykta sem svo, að 

starfsfólk skóla þurfi að sækja í sig veðrið og styðja betur við skólagöngu 

fósturbarna. 

Í reglugerð um skólagöngu fósturbarna segir, að þegar fósturbarni er 

fundið fósturheimili skal barnaverndin sem ráðstafar barni taka mið af 

þörfum þess fyrir sérstakan stuðning í námi og kennslu og möguleika skóla í 

heimabyggð fósturheimilis til þess að veita slíkan stuðning. Þetta skal gert í 

samstarfi við fulltrúa barnaverndar- og fræðsluyfirvalda 

lögheimilissveitarfélags barns og fulltrúa sömu aðila í viðtökusveitarfélagi. 

Barnaverndarnefnd kallar eftir munnlegum eða skriflegum upplýsingum frá 

skólastjóra, skólanefnd og sérfræðiþjónustu hjá viðkomandi sveitarfélagi og 

metur hvort hægt er að mæta þörfum barnsins. Barnaverndarnefnd sem að 

ráðstöfun stendur skal sjá til þess að allar nauðsynlegar persónuupplýsingar 

um barn séu sendar með tryggilegum hætti til viðtökuskóla. Jafnframt skulu 

fræðsluyfirvöld í lögheimilissveitarfélagi veita upplýsingar um fyrri 

skólagöngu barnsins og stuðningsþarfir. Skólum er ætlað að móta áætlun 

um innritun með hliðsjón af grunnskólalögum. Í henni skal fjallað um 

samvinnu innan skólans um nám og aðra þjónustu og samstarf við 

fósturforeldra og upplýsingagjöf til þeirra, með það að markmiði að 

skólagangan verði sem farsælust (Reglugerð um skólagöngu fósturbarna í 

grunnskólum nr. 547/2012).  

Samkvæmt fyrrgreindri reglugerð verður að álykta að ekki hafi verið að 

fullu tekið tillit til þarfa Lóu, Krumma og Össu fyrir sérstakan stuðning við 

skólagöngu þeirra í viðtökusveitarfélögunum. Í ljósi þess að Lóa og Krummi, 

sem bæði sækja fámenna skóla í fóstrinu, má álykta að t.d. sálfræðiaðstoð 

hafi ekki verið til að dreifa í byggðarlaginu heldur aðkeypt og jafnvel um 

langan veg að fara fyrir sálfræðinga og sérkennslufulltrúa. Einnig verður að 

teljast óeðlilegt að viðtökuskóli Lóu hafi þurft að leita eftir upplýsingum um 

nám hennar og námsbækur og hvorki barnaverndin né skólinn í heimabyggð 

komið þeim upplýsingum með öruggum hætti til viðtökuskólans. Sömu sögu 

má segja þegar Lóa fer í skólann í heimabyggð. Upplýsingar t.d. um náms-

bækur virðast ekki berast milli skóla.  

Námið og námsefnið 

Fjórmenningarnir hafa allir átt við námsvanda að etja og notið sérkennslu á 

skólagöngu sinni, allt frá allri kennslu til einstakra tíma. Þegar viðtölin voru 

tekin voru Orri og Assa í varanlegu fóstri og fengu reglulega sérkennslu og 
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sálfræðiviðtöl en Lóa og Krummi fengu hvorugt á meðan þau voru í tíma-

bundna fóstrinu. Gæti það tengst því að sérfræðiþjónusta er dýr og lög-

heimilissveitarfélagið þarf að borga há skólagjöld og vill e.t.v. spara sér að 

greiða aukalega fyrir sálfræðiþjónustu (Reglugerð um skólagöngu 

fósturbarna í grunnskólum nr. 547/2012). 

Fjórmenningarnir gera sér líka illa grein fyrir námslegri stöðu sinni og Lóa 

man varla eftir námsbókunum, enda töluðu kennararnir aldrei við hana um 

námið og undir það síðasta upplifði hún að kennurunum væri sama um 

námsbækurnar líka. Hér verður þó að taka tillit til þess hversu hröð 

skólaskipti Lóu voru síðustu tvo veturna og má álykta að erfitt hafi verið 

fyrir kennarana að halda utan um námslega stöðu hennar.  

Góð samskipti fósturbarns og fósturforeldra, ásamt hvatningu, aðhaldi, 

stuðningi og aðstoð, geta skipt höfuðmáli um námsárangur. Börnum sem 

fara ung í fóstur gengur betur í námi en þeim sem eru eldri við fósturvistun 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2005a, 31). Ríma þessar niðurstöður einnig við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Össu og Orra gengur betur í námi og Orri 

er á uppleið meðan Krumma og Lóu gengur verr, þrátt fyrir að hafa orðið 

snemma læs og hafa góðar gáfur.  

Gott aðhald við heimanám og jákvætt viðhorf til skóla geta skipt fóstur-

börn miklu varðandi námsárangur. Reglufesta og aðstoð auka enn á líkur á 

góðum námsárangri. Menntun fósturforeldra og geta til að aðstoða barnið 

skipta einnig máli ásamt menntandi umhverfi. Samt virðist það enn mikil-

vægara að fósturforeldrar styðji dyggilega við bakið á skólagöngu fóstur-

barnsins og láti sig hana varða (Hedin o.fl., 2011, 44 og 50).  

Niðurstöður úr rannsókn Morgan (2005) sem hann gerði með fósturfor-

eldrum benda til að fósturbörn þurfi aukna aðstoð við nám í formi sértækra 

úrræða og félagsþjónustan og skólinn yrðu að sameinast um aðstoð fyrir 

hvert einstakt fósturbarn með sérþarfir og sömuleiðis benda niðurstöður 

Hedin o.fl. (2011) til þess að leiðsögn og þjónusta fagmanna sé af skornum 

skammti.  

Kennararnir  

Kennarar eru starfsmenn grunnskólans og á þeim hvílir þungi skólastarfsins. 

Um starfsfólk grunnskóla segir í grunnskólalögum að það skuli rækja starf 

sitt af fagmennsku gagnvart börnunum og foreldrum þeirra og undirrita 

þagnarskyldu. Umsjónarkennarar eru í sérstöku lykilhlutverki en þeim ber 

að fylgjast náið með námi nemenda sinna og þroska, líðan og almennri 

velferð, og leiðbeina þeim, aðstoða og ráðleggja um persónuleg mál. Þeim 

ber einnig að efla samstarf skóla og heimila. Ef gengi nemanda í skóla 
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reynist verulega áfátt ber kennara að leita orsaka þess og ráða á því bót í 

samráði við nemandann og foreldra/forsjáraðila og eftir atvikum í samráði 

við skólastjóra, sérfræðinga skólans og barnaverndina. Skólastjóri ber 

ábyrgð á starfi skólans og stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. 

Jafnframt er hann yfirmaður kennara og starfsfólks (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarar geta verið fósturbörnum stoð 

og stytta og jafnvel þeir sem þau treysta einna best fyrir áhyggjum sínum og 

til að leysa alvarleg vandamál (Morgan, 2005, 27). Rannsóknir hafa einnig 

bent til hins gagnstæða, þ.e. að fósturbörnum finnist kennararnir 

áhugalausir og styðji ekki nægilega vel við bakið á þeim (Egelund, 

Christensen, Jakobsen, Jensen og Olsen, 2009, 132-133).  

Niðurstaða þessarar rannsóknar eru í takt við niðurstöður fyrri 

rannsókna, kennarar geta bæði verið góðir og slæmir, áhugasamir og 

áhugalausir, styðjandi eða letjandi. Sumir kennararnir sem börnin nefndu 

voru vel starfi sínu vaxnir en starfi annarra með börnum var ábótavant.  

Lóa og Krummi, sem fóstruð voru sem unglingar, töluðu bæði um skóla-

stjórana í sveitarfélagi fósturheimilis. Í tilviki Lóu var skólastjórinn opinn og 

tilbúinn til að hlusta. Þannig virtist hann gera sér grein fyrir að börn í 

svipaðri stöðu og Lóa þyrftu á sérstökum stuðningi að halda. Krummi hafði 

allt aðra sögu að segja af sínum skólastjóra. Af frásögn hans má ætla að 

skólastjórinn hafi þegar verið búinn að mynda sér skoðun á honum og var 

framkoma hans ekki í samræmi við stöðu hans og ábyrgð. Honum hefði átt 

að vera ljóst að hegðun Krumma tengdist sértækum andlegum og 

tilfinningalegum vanda og ekki þýddi að beita hann hótunum eða yfirgangi. 

Hedin o.fl. (2011) benda á að tilfinningar fósturbarna birtast oft í hegðun, 

sem síðan á það til að brjótast fram í skólastofunni. Engu að síður er ljóst að 

Krummi fékk einhvers konar sérfræðiaðstoð í skólanum þegar 

hegðunarvandamál hans urðu áberandi. Eftir áfallið vegna ásökunarinnar 

um kynferðislega misnotkun hefði pilturinn þurft miklu meiri stuðning í 

formi sértækrar aðstoðar, s.s. sálfræðiþjónustu.  

Nemendaverndarráð er þverfaglegur vettvangur sem leitar lausna á 

vanda einstakra nemenda. Þar hefði verið kjörið að taka upp málefni 

Krumma, Lóu og Össu og vel getur verið að slíkt hafi verið gert án vitundar 

barnanna. Í reglugerð um nemendaverndarráð segir að skólastjóri skipi 

ráðið og sé ábyrgur fyrir starfrækslu þess. Í því eiga sæti skólastjóri eða 

fulltrúi hans, umsjónaraðili kennslu nemenda með sérþarfir, fulltrúi 

skólaheilsugæslu, fulltrúi sérfræðiþjónustu sveitarfélags, náms- og 

starfsráðgjafi og starfsmenn félagsþjónustu og barnaverndar eftir atvikum 
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(Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). 

Teymisvinna allra fagaðila sem að málefnum Orra, Lóu, Krumma og Össu 

komu hefði væntanlega skilað betri námsárangri og betri líðan barnanna. 

Miðlun upplýsinga með öruggum hætti milli fagstétta, sem bundnar eru 

þagnarskyldu, myndi stuðla að faglegri vinnu. Í þessu samhengi verður t.d. 

að teljast óeðlilegt að móðir Krumma og hann sjálfur hafi helst upplýst um 

skólagöngu hans. Þó verður að taka tillit til þess að hann taldi skólastjórana 

hafa talað saman og sent grunngögn sín á milli um námsárangur og 

mætingu. 

Ef frá eru taldir kennararnir í núverandi grunnskóla Orra, sem hann gefur 

mjög góða en að vissu leyti hlutlausa heildareinkunn, er ljóst að í hinum 

þremur grunnskólunum eru það einstaka kennarar sem eru styðjandi. Sömu 

sögu má segja um fleiri starfsmenn skólanna, s.s. sálfræðinga, en Guðrún 

Kristinsdóttir (2014) kemst að svipaðri niðurstöðu um fagfólk. Lóa og 

Krummi nefna nokkra kennara, suma styðjandi en aðra lítt styðjandi. Assa 

nefnir aftur á móti engan kennara sem hún telur hafa stutt sig að einhverju 

marki, hvorki frá fyrri tíð né í skólanum sem hún hefur sótt síðastliðin fjögur 

ár.  

Stúlkurnar eiga það sameiginlegt að hafa lent í langvarandi einelti án 

þess að nokkuð hafi verið að gert, að þeirra sögn, og nefnir Assa dæmi um 

áhugaleysi kennara þegar hún bar sig upp við hann. Egelund o.fl. (2009) og 

Hedin o.fl. (2011) benda á að fósturbörn upplifa frekar áhugaleysi kennara 

en önnur börn og fleiri og flóknari vandamál í félagslegum samskiptum, sem 

bendir til óþroskaðrar félagsfærni umfram önnur börn.  

Kennarar eiga að hlusta á börnin og taka tillit til sjónarmiða þeirra eins 

og unnt er (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) og leysa ágreining þeirra á milli, 

m.a. samkvæmt eineltisáætlun skólans og í samvinnu við 

nemendaverndarráð og sérfræðiþjónustu skólans. Öllum skólum ber að 

hafa heildstæða stefnu fyrir skólann gegn einelti og félagslegri einangrun. 

Hægt er að óska eftir aðstoð faghóps á vegum mennta- og 

menningarmálaráðuneytis ef ekki tekst að finna viðunandi lausn (Reglugerð 

um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 

1040/2011).  

Ekkert barnanna nefndi góðan kennara sem var þeim minnisstæður og 

er það áhyggjuefni, því að kennarar ættu að vera fósturbörnum sérstakur 

stuðningur. Sérkennarar virtust ná bestum árangri og tengslum við börnin, 

enda vinna þeir oftast með færri börn, hafa framhaldsmenntun á sviði 
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sérkennslu og færni, sem og rými, tíma og sértæk gögn, til að mæta 

nemendum með sérþarfir.  

Ljóst er að kennarar geta stutt fósturbörn á margvíslegan hátt, 

námslega, félagslega og tilfinningalega. Sama má segja um annað starfsfólk 

skóla, s.s. sálfræðinga (Hedin, Höjer og Brunnberg, 2011, 50).  

Eftir því sem hægt var að lesa út úr viðtölunum nýttu fæstir starfsmenn 

skóla barnanna valdeflandi aðferðir sem felast m.a. í að hlusta á börnin, 

upplýsa þau og ræða um námið og líðanina, taka tillit til sjónarmiða þeirra í 

ákvörðunum um eigin málefni, styðja þau dyggilega og sýna þeim og 

málefnum þeirra mikla athygli. Góður kennari getur skipt sköpum fyrir 

námsframvindu og líðan fósturbarnsins í skólanum.  

Tengsl við félaga  

Egelund og Hestbæk (2003) benda í niðurstöðum rannsóknaryfirlitsins á að 

fósturbörn eiga í meiri erfiðleikum með félagslegan þroska og tengsla-

myndun en jafnaldrar þeirra. Fósturbörn eiga í miklu meiri erfiðleikum með 

að komast af í skólanum, sem snýst m.a. um árekstra við félagana ásamt 

stríðni eða einelti. Umfang þessa er miklu meira en hjá börnum almennt 

(Egelund, Christensen, Jakobsen, Jensen og Olsen, 2009,132). Rannsóknir 

sýna að erfiðleikar við tengslamyndun hjá fósturbörnum eru tengdir félags-

legum erfiðleikum, eins og vanda í skóla, og leiðir það til erfiðleika við að 

höndla hið félagslega líf.  

Sum börn upplifa vanlíðan vegna þess að þau eru fósturbörn, sem getur 

leitt til hegðunarerfiðleika sem brjótast fram í skólastofunni. Fósturbörn 

þurfa í sumum tilfellum aðstoð fagmanna til að verða ekki hafnað af félög-

unum (Hedin, Höjer og Brunnberg, 2011, 44).  

Hedin o.fl. (2011) benda á að börn og unglingar sem leita í neikvæðan 

félagsskap voru oft þau sem voru til baka eða með hegðunarörðugleika í 

skóla. Lóa og Assa lýstu félagslegri einangrun og einelti. Þær höfðu báðar 

leitað í nýja vinahópa. Stelpurnar settu vináttu og líðan í skóla ofar flestu 

þegar skólagangan var rædd. 

Niðurstöður úr rannsókn meðal íslenskra ungmenna í fóstri bendir til að 

félagsleg staða fósturbarna geti verið bæði sterk og veik, þar sem sum 

barnanna voru vinmörg og vinsæl meðan önnur voru vinafá og lentu jafnvel 

í einelti í skóla (Guðrún Kristinsdóttir, 2004, 65).  

Þessar niðurstöður eru samhljóma niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Stúlkurnar, Lóa og Assa, lýstu stríðni sem smátt og smátt þróast út í mikið 

einelti og jafnvel útskúfun. Drengirnir, Krummi og Orri, eru aftur á móti 
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vinsælir og eiga marga vini og kunningja, bæði trausta vini eins og í tilfelli 

Krumma og líka marga kunningja eins og í tilfelli Orra. Báðir piltarnir halda 

föstu sambandi við bernskuvini meðan stúlkurnar eiga ekki vini frá fyrri tíð.  

Líkt og fram kom í rannsókn Hedin, Höjer og Brunnberg (2011) voru 

stúlkurnar uppteknar af að segja frá reynslu sinni af stríðni og einelti. Í tilfelli 

Lóu bar ekki á því eftir að hún fór í fóstrið og nýjan skóla og seinna árið í 

fóstrinu eignaðist hún vini í skólanum (Hedin, 2011, 47 og 50). Þannig 

bötnuðu félagatengsl Lóu eftir fósturráðstöfunina en Assa á aftur á móti 

enn í útistöðum við sína félaga.  

Hedin o.fl. (2011) og Martin og Jackson (2002) benda á að íþrótta- eða 

félagsstarf og samvera með vinum og félögum auki sjálfstraust og orku 

barna. Einnig hefur verið bent á, að í fámennari sveitarfélögum sé skólinn 

oft í lykilhlutverki sem „félagsmiðstöð“ og því afar mikilvægt að börnin séu 

keyrð í félagsstarf eins og í tilfelli Krumma, Lóu og Orra, sem öll bjuggu á 

bóndabæjum í fóstrinu (Hedin o.fl., 2011, 50).  

Erfiðleikar og hindranir  

Niðurstöður erlendra rannsókna, bæði evrópskra og bandarískra, benda til 

að fósturbörn séu viðkvæmur hópur sem þrífst illa í skólanum þegar á heild-

ina er litið. Erfiðleikar þeirra tengjast m.a. óviðunandi námsárangri, hegð-

unarvanda, lélegri mætingu, skrópi, ýmiss konar greiningum um sálrænan 

og tilfinningalegan vanda, litlum félagsþroska, einelti og fátækt. Mörg njóta 

ekki hefðbundinnar kennslu og sum eru lítið inni í bekk (Egelund og 

Hestbæk, 2003; Egelund, Christensen, Jakobsen, Jensen og Olsen, 2009; 

Zetlin, Weinberg og Kimm, 2005). Vinnerljung o.fl. (2005) kemst að þeirri 

niðurstöðu að börn sem fóstrast á unglingsárum standi sig verr í námi en 

önnur fósturbörn og tengist það oft ástæðunum fyrir fósturráðstöfuninni, 

t.d. hegðunarvanda. Hegðunarvandi getur t.d. tengst fíkniefnaneyslu og 

afbrotahegðun. Börnin í þessari rannsókn voru fá og ekki hægt að alhæfa út 

frá niðurstöðum, en engu að síður ríma þær við niðurstöður ofangreindra 

erlendra rannsókna. 

Ályktanir mínar um erfiðleika fósturbarnanna eru að þeir séu óvenju 

miklir og margs konar. Áföllin sem Lóa, Krummi og Assa höfðu orðið fyrir 

verða einnig að teljast til meiriháttar áfalla, sem augljóslega geta valdið 

djúpstæðum áhrifum á skólagöngu þeirra og líf til frambúðar, sérstaklega ef 

ekki er unnið úr þeim með sértækri aðstoð og hjálp. Engin spurning var um 

líkamlegt ofbeldi, en Lóa, Krummi og Assa lýstu öll slíku ofbeldi eða þvingun. 

Assa lýsti aðeins einu atviki en Lóa og Krummi nokkrum skiptum. Þau vildu 

lítið gera úr þessu en fannst þau samt knúin til að segja frá reynslunni. 
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Krummi vildi algjörlega taka atvikin á sig enda erfiður að eigin sögn, en 

Guðrún Kristinsdóttir (2014) bendir á það sama í nýlegri rannsókn sinni, þ.e. 

að þolendur ofbeldis vilji oft gera lítið úr ofbeldinu eða afsaka það. Þetta 

átti sérstaklega við um börnin í rannsókn hennar. Niðurstöður Anda o.fl. 

(2006) benda til að ofbeldi og vanræksla hafi alvarleg áhrif á getu barna til 

einbeitingar og þar af leiðandi til að tileinka sér nýja færni og þekkingu. 

Snemmtæka íhlutun í meiri mæli hefði því þurft í tilvikum Lóu, Krumma og 

Össu.  

Erfiðleikar þeirra þriggja fyrrnefndu eru þess eðlis að starfsfólk skólans 

hefði þurft leiðsögn, stuðning og fleiri úrræði til að takast á við vanda þeirra, 

andlegan, tilfinningalegan og námslegan. Sérfræðiþjónusta skóla er til þess 

fallin, taki hún mið af annars vegar stuðningi við nemendur og hins vegar 

stuðningi við starfsemi skóla. Markmið með sérfræðiþjónustunni er að 

kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking 

nýtist sem best í skólastarfi. Sveitarfélög bera ábyrgð á að hún sé tiltæk og 

kostnaði við hana. Skólastjórar skulu hafa frumkvæði að samstarfi við 

sérfræðiþjónustu sveitarfélags, félagsþjónustu, barnaverndaryfirvöld og 

heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins vegna málefna einstakra 

nemenda. Allt starfsfólk sérfræðiþjónustu er bundið þagnarskyldu 

(Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). Þá hefur verið bent á að 

starfsfólk skóla geti veitt fósturbörnum góðan félagslegan stuðning (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1995, 28) og því væri það fengur fyrir barnaverndina að eiga 

gott samstarf við skólana.  

Barnaverndin og skólarnir, ásamt heilsugæslunni og sérfræðiþjónustu 

skóla, hefðu þurft að taka upp samvinnu í málefnum Lóu, Krumma og Össu, 

þó að hér sé ekki verið að fullyrða að sú samvinna hafi ekki átt sér stað að 

einhverju marki. Hvað Krumma og Lóu viðkemur er þó alveg ljóst, að fóstrið 

hindraði að þau fengju sérkennslu og sálfræðiviðtöl á tímabilinu, þótt annar 

stuðningur hafi að einhverju leyti komið að gagni. Öll þessi börn áttu að 

vera með einstaklingsnámskrá samkvæmt þeim greiningum sem þau hafa 

og ekki skal fullyrt að svo hafi ekki verið né heldur hvort þær hafi þá skilað 

sér milli skólanna og þá sérstaklega í tilvikum Krumma og Lóu. Þar sem allar 

stéttir sem að málefnum barnanna koma eru bundnar þagnareiði um 

málefni einstaklinga má benda á nauðsyn þess að traust ríki milli þessara 

fagstétta þegar unnið er að málefnum einstakra barna með velferð þeirra í 

huga.  

Niðurstöður nýlegrar rannsóknar benda til að fagaðilar innan margra 

starfsstétta geti hjálpað til í málefnum barna og fjölskyldna í vanda og voru 
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þátttakendur þakklátir því fólki sem reyndist þeim vel en biturleika og reiði 

gætti í garð þeirra sem hefðu getað hjálpað en höfðust ekkert að (Guðrún 

Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2014, 253). 

Að síðustu má benda á niðurstöður úr rannsókn Martin og Jackson 

(2002) með fósturbörnum, sem bentu á að reglufesta í daglegum athöfnum, 

s.s. góður svefn og ákveðnir matmálstímar, ásamt góðri aðstöðu til lærdóms 

og dyggum stuðningi, hefur góð áhrif á skólagengi fósturbarna.  

Almennt heilbrigði stuðlar að því að börn og unglingar mæti vel í skóla, 

einbeiti sér að náminu og takist á við áskoranir daglegs lífs.  

Krummi og Lóa eru bæði komin í fast samband og má álykta að sérstök 

ástæða sé til að fræða ungmenni í umsjá barnaverndarnefndar um kyn-

ferðislega misnotkun og kynlíf. Þau sem eldri eru þyrftu að fá leiðbeiningar 

um getnaðarvarnir og jafnvel frían aðgang að verjum og fjárhagsstuðning til 

að kaupa þær sem dýrari eru.  

Þá þarf barnaverndin að tryggja að börn fái nóg að borða og viðunandi 

og hreinan fatnað eins og Lóa nefndi sjálf. Þá verður að tryggja þeim 

almenna þjónustu eins og tannlæknaþjónustu og hársnyrtingu.  

Þess skal getið hér, að rannsakandi hefur leitað aðstoðar fyrir þátt-

takendur rannsóknarinnar, með þeirra leyfi, og/eða bent þeim á leiðir til að 

leita sér stuðnings eða hjálpar. 

Bakhjarlar og stuðningur  

Skólaganga snýst um að mennta sig fyrir framtíðina þar sem m.a. er mik-

ilvægt að skapa um sig tengslanet og sambönd í samfélagi fólks.  

Núna eiga ungmennin fjögur sér trausta bakhjarla og voru fljót að telja 

þá upp og raða þeim í röð eftir mikilvægi. Sá sem var mikilvægastur var 

einnig sá sem þau treystu best í dag, fengu hljómgrunn hjá, gátu sagt 

leyndarmál og studdi þau best. Tilfinningalegur stuðningur, hvatning og ráð 

frá öðrum geta haft jákvæð áhrif á líf og skólagöngu fósturbarna (Martin og 

Jackson, 2002, 121). Að eiga að einhvern fullorðinn sem styður og hrósar 

getur haft mjög jákvæð áhrif á skólagöngu barna í fóstri (Goddard, 2000, 

84).  

Börnin áttu sér stuðningsaðila innan og utan heimilisins, bæði ungmenni 

og fullorðna, sem er afar mikilvægt fyrir börn almennt og sérstaklega þau 

sem eru í erfiðri stöðu. Börnunum virtist líka flestum ágætlega borgið til-

finningalega þegar kom að bakhjörlum. Stúlkurnar voru ekki umvafðar 

vinkonum en áttu fáa en trausta vini. Bakhjarlar styðja við jákvæða 

framvindu í skóla.  
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Framhaldsnám og framtíðaráform  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að farsæl skólaganga er aðgöngumiðinn að 

góðri framtíð, lífsgæðum og félagslegum árangri á fullorðinsárum, s.s. 

menntun, starfi og þolanlegum fjárhag (Egelund og Hestbæk, 2003). Sigríður 

Jónsdóttir (1993) bendir á að atvinnumöguleikar þeirra fósturbarna sem 

ekki ljúka framhaldsnámi eru miklum mun minni en þeirra sem sækja sér 

menntun. Láglaunastörf gera þeim sem þau vinna erfiðara að sjá sér og 

sínum farborða. Fósturbörn eru ólíklegri til að ná góðum námsárangri og 

sækja sér framhaldsmenntun en ungmenni almennt.  

Goddard (2000) vitnar til rannsókna sem sýna að stöðugleiki og samfella 

í fóstri og góður stuðningur við áhugamál og nám auka líkurnar á góðum 

námsárangri.  

Fjórmenningarnir í rannsókninni ætla sér öll í framhaldsnám og nefna 

þar einkum verknám. Orri og Assa sækja í störf sem tengjast áhættu, hraða 

og spennu. Lóa og Krummi eru á tímamótum þegar viðtölin eru tekin, þar 

sem annað hafði nýlega lokið en hitt var í þann veginn að ljúka grunnskóla. 

Það getur verið ástæða þess hversu tvístígandi og kvíðin þau voru í 

tengslum við framhaldsnám. Þau vissu að kröfur framhaldsskólans um 

mætingu og námsárangur eru aðrar en grunnskólans. Það má segja að öll 

börnin eigi sér stóra framtíðardrauma, Orri um að keppa í bifhjólaíþróttum, 

Krummi um fyrirtæki og góð laun og stelpurnar báðar um að verða góðar 

fyrirmyndir, sérstaklega fyrir ungmenni í sömu stöðu. Þær vilja að hægt sé 

að líta upp til þeirra og það væri gaman að geta leitt þessar flottu stelpur 

saman.  

Athygli vekur að þrátt fyrir mikla undangengna erfiðleika eiga 

ungmennin sér framtíðardrauma líkt og önnur ungmenni. 

Samvinna, þátttaka og valdefling  

Samvinna við börn í barnavernd og þátttaka barna í ákvörðunum um eigin 

málefni fela í sér valdeflingu. Eins og fram kom í fræðilega kaflanum felur 

orðið barnavernd í sér að starf hennar ætti að beinast að barninu og 

farsælasta úrræðinu fyrir hag þess (Guðrún Kristinsdóttir, 1991, 96-97). 

Með tilliti til ákvæða í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

og aukinnar kröfu um lýðræðislega þátttöku barna hafa hugmyndir um 

réttindi þeirra aukist. Þetta á líka við um barnaverndina, þ.e. skjólstæðingar 

þjónustunnar eiga að fá að hafa sitthvað um eigin málefni að segja (Anni G. 

Haugen, 2007, 231). Samvinna í daglegu lífi snýst því um að virkja foreldra 

og börn til að taka ákvarðanir er varða velferð barnsins. Jafnframt því er 
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starfsmönnum ætlað að upplýsa og deila ábyrgð og taka mið af því 

valdaójafnvægi sem ríkir í þessum efnum (Anni G. Haugen, 2007, 233). 

Styrkja þarf börn og foreldra í barnaverndinni og horfa á þau sem virka 

einstaklinga með rétt til að leggja á ráðin um stuðning og úrræði (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1993, 96; Anni G. Haugen, 2007, 231).  

Þátttaka barnsins er því mikilvæg og var þátttökustigi Shier (2001) lagður 

til grundvallar fræðilegri umfjöllun þessarar rannsóknar. Tilgangurinn var 

tvíþættur, annars vegar að leggja mat á það á hvaða stigi þátttaka barnanna 

í rannsókninni var um eigin málefni og hins vegar hvernig þátttökustiginn 

gæti verið til stuðnings fyrir fagaðila í barnaverndar- og skólastarfi, því að 

líkanið býður upp á samvinnu fullorðinna og barna (Shier, 2001, 115-116).  

Valdefling felur í sér að fólk, einstaklingar eða hópar, valdeflist og fái 

betri stjórn yfir eigin lífi (Slettebø, 2000, 76). Valdefling tengist beint vinnu-

aðferðum sem hafa að markmiði að ná fram jafnrétti og efla sjálfsmynd, 

sjálfstraust og sjálfsvirðingu og bæta félagslega stöðu (Thomas og Woods, 

2007, 102; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006, 76). Ekki er litið á einstaklinga 

sem þiggjendur þjónustu heldur sem virka notendur. Valdefling miðast að 

lýðræðislegum vinnubrögðum, gagnsæi og trausti (Slettebø, 2013, 83-84 og 

580-582). 

Barni skal tryggð vitneskja um það hvers vegna því var komið í fóstur og 

hvaða áform barnaverndarnefnd hefur um framtíð þess, allt eftir því sem 

aldur og þroski barns gefa tilefni til (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Valdeflandi starf félagslegra stofnana ætti því m.a. að snúast um 

upplýsingar um eigin málefni, en einnig um stofnunina sem slíka, að hlusta á 

skjólstæðinginn og taka tillit til þess sem hann hefur fram að færa, leyfa 

honum að taka þátt í vinnuferlinu, auka aðgengi að starfsmönnum, auka 

stoð- og meðferðarþjónustu og gæta að valdaójafnvægi. Hér skal þó bent á 

að samvinna og þátttaka er ekki alltaf möguleg í barnaverndarstarfi af 

ýmsum ástæðum eins og bent hefur verið á og verða ekki reifaðar hér.  

Samvinna milli barnaverndarstarfsfólksins og barnanna var greinileg og 

teikn á lofti um bætta starfshætti í anda laga um réttindi barnsins. Einnig 

var þátttaka barnanna í ferlinu um eigin málefni greinanleg, þar sem þau 

voru spurð um upplýsingar um eigin málefni og upplýsingar um réttindi sín, 

skilning á eigin málefnum, fundi, stuðning á fundum og talsmenn og hvort á 

þau hafi verið hlustað. Þá voru upplýsingar sem fram komu í viðtölunum 

varðandi þessa þætti metnar.  

Orri og Assa voru yngri en Lóa og Krummi þegar málefni þeirra voru sem 

mest á borði barnaverndarinnar en dregið hefur úr afskiptum hennar eftir 

að þau fóru í varanlegt fóstur eins og eðlilegt er.  
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Í tilfelli Orra sáust ekki nema að litlu leyti merki um samvinnu eða 

þátttöku nema handabandið þegar hann samþykkti að fara í varanlegt 

fóstur. Orri man ekki eftir neinum fundum, enda ungur þegar hann fór í 

fóstrið, en er sáttur við málsmeðferðina í dag. Svo virðist sem lítil samvinna 

hafi verið höfð við hann sjálfan, heldur hafi fullorðna fólkið verið í samstarfi.  

Assa stendur í svipuðum sporum og Orri, hún man lítið en samvinna á sér 

þó stað milli hennar og starfsmannsins að einhverju leyti, t.d. er hún spurð 

álits á nýjum fósturforeldrum. Þátttaka samkvæmt þátttökustiga Shier 

(2001) er nokkur. Hlustað er á hana, ekki er greinanlegt hvort henni hafi 

verið hjálpað til að setja fram skoðanir sínar en tillit er tekið til þeirra, t.d. 

þegar hún vildi ekki vera lengur á öðru fósturheimilinu sínu. Að einhverju 

leyti er hún einnig höfð í ráðum við ákvarðanatöku, þ.e. henni er sagt frá og 

hún spurð álits þegar hún fer á síðustu tvö fósturheimilin. Þátttökustig 1, 3 

og 4 voru því að einhverju leyti notuð í máli Össu. 

Lóa upplifði enga samvinnu en samt má greina ákveðna samvinnu sem 

snýst um að hún fær að láta reyna á skólagöngu í heimabyggð. Reyndar 

kemur hér einnig til að Lóa verður 15 ára en þá verður hún að samþykkja 

skriflega að fara í fóstur (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Verst er þó að Lóa 

sjálf upplifir ekki samvinnu, heldur hótanir og þvingun og því er erfitt að 

túlka samskipti barnsins og barnaverndarinnar sem samvinnu. Þegar teknar 

voru ákvarðanir um málefni hennar var hlustað á hana að hluta, t.d. þegar 

hún óskaði eftir að komast aftur á fósturheimilið, en henni var ekki hjálpað 

við að setja fram eigin skoðanir. Þátttökustig 1, 3 og 4 voru því nýtt að hluta 

til í máli Lóu. 

Krummi talaði um samvinnu um fóstrið, það var hans einlæga ósk að 

komast í fóstur og það gekk eftir. Aftur á móti var upplifun hans af 

samvinnu í tengslum við „málið“ engin, heldur upplifði hann svik og 

trúnaðarbrest. Því má segja að þátttaka í ákvarðanatöku um eigin málefni 

hafi verið til staðar til að byrja með, þ.e. hlustað var á hann, tillit tekið til 

skoðana hans og hann hafður með í ráðum, þ.e. stig 1, 2 og 4 samkvæmt 

þátttökustiga Shier (2003). En þegar ásökununin um kynferðisbrotið kemur 

upp finnst honum þvert á móti að ekkert sé hlustað á sig og skoðanir hans 

einskis metnar. Engu að síður var tillit tekið til þess þegar hann óskaði eftir 

að fara aftur í heimabyggð.  

Þrátt fyrir ofangreindar ályktanir mínar verður að horfa til upplifunar 

barnanna sjálfra og þess sem viðtölin endurspegla. Ljóst er að börnin upplifa 

ekki valdeflingu. Þau tjá öll að þau hafi hvorki fengið eða muni eftir að hafa 

fengið upplýsingar um eigin málefni, né um barnaverndarkerfið, eins og í 

tilviki Lóu. Leit hennar að upplýsingum um uppbyggingu kerfisins og réttindi 
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hennar er ótrúleg og vel að verki staðið hjá 14-15 ára barni. Að Krumma 

frátöldum skilja börnin ekki hvað er að gerast í lífi þeirra í aðdraganda 

fóstursins og vita ekki fullkomlega ástæður þess. Þau muna ekki eftir að það 

hafi verið útskýrt fyrir þeim. Orri tjáir að hann haldi að það hefði mátt 

útskýra það fyrir sér 10 ára gömlum hvers vegna hann var að fara í fóstur. 

Núna eru öll börnin upplýst um ástæður fóstursins, en fósturforeldrar Orra 

og Össu gáfu þeim þær upplýsingar en ekki barnaverndin. Að hlusta á 

börnin og taka að einhverju leyti tillit til skoðana þeirra er valdeflandi og að 

einhverju leyti viðhaft af barnaverndarstarfsmönnum í þessari rannsókn.  

Aftur á móti eru börnin oft ein á fundum og valdaójafnvægi því mikið, 

jafnvel þó þau séu orðin unglingar, eins og í tilviki Krumma, sem sat einn og 

berskjaldaður frammi fyrir barnaverndarstarfsmanni sem trúði honum ekki. 

Sömu sögu má segja í tilviki Lóu sem oft fer ein á fundi með félagsráðgjafa 

sem hún treystir engan veginn fyrir málefnum sínum. Barnaverndin kom á 

stoð- og meðferðarþjónustu en hún var ekki nægileg. Þegar börnin voru 

spurð út í talsmenn gætti ég þess að útskýra fyrst hvað talsmaður stendur 

fyrir. Það er sérstakt áhyggjuefni að ekkert barnanna veit til þess að hafa 

haft talsmann nema að Orri nefnir fósturmóður sína en er þó ekki viss. Lóa 

bað um talsmann en starfsmaður barnaverndarinnar neitaði henni um 

hann, þó að fósturbörn eigi rétt á talsmanni (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

E.t.v. væri gott að hafa að reglu að skipa barni talsmann, jafnvel þótt barnið 

sé ungt. Sjónarhorn fleiri aðila gæti leitt til nýrra lausna. Niðurstöður Anni 

G. Haugen (2009) endurspegla þessa niðurstöðu, en hún benti á að þrátt 

fyrir þróun hugmynda í átt til valdeflingar í barnaverndarlögum hafi ekki 

tekist að fylgja þeim nægilega vel eftir í barnaverndarstarfi (Anni G. Haugen, 

2007, 231). 

  



 

104 

7 Lokaniðurstöður 

Fósturbörn og skólaganga voru viðfangsefni þessarar rannsóknar. Tilgangur 

hennar var að öðlast skilning á því hvernig fósturbörn á Íslandi upplifa 

grunnskólagöngu sína, m.a. í ljósi þess að þau voru í fóstri. Þá vildi ég skoða 

samvinnu við þau af hálfu opinberra stofnana, þ.e. skólans og barnavernd-

arinnar, þátttöku þeirra í ákvörðunum um eigin málefni og hvort 

barnavernd og skólar noti valdeflandi aðferðir í starfi sínu með börnum. 

Þegar lagt er mat á skólagöngu fósturbarna verður því bæði að taka tillit til 

námslegra og félagslegra aðstæðna í þessu sambandi (Egelund, Christensen, 

Jakobsen, Jensen og Olsen, 2009, 131). 

Börn á Íslandi eru skólaskyld og skólar í samráði við heimilin bera sam-

eiginlega ábyrgð á menntun barna og uppeldi frá 6 til 16 ára aldurs. Fóstur-

börn eru börn sem búið hafa við alvarlegan misbrest í uppeldisaðstæðum. 

Því er það hið opinbera, barnaverndin og skólarnir ásamt fósturheimilunum, 

sem bera ábyrgð á uppeldi og menntun þeirra. Með öðrum orðum koma 

margar fagstéttir við sögu, ásamt fósturforeldrum, sem bera sameiginlega 

ábyrgð á uppeldi og menntun fósturbarna.  

Í rannsókninni leitaðist ég við að svara eftirfarandi meginspurningu og 

þremur undirspurningum. Í hnotskurn eru niðurstöður þessar:  

Hver er reynsla fósturbarna af skólagöngu? 

Reynsla fósturbarnanna í rannsókninni af skólagöngu er bæði góð og 

slæm. Eitt ungmennanna upplifir jákvæða skólagöngu meðan hin þrjú 

upplifa hana mjög eða fremur neikvætt. Ástæður að baki þessari 

mismunandi reynslu fósturbarna af skólagöngu eru margvíslegar og flóknar. 

Fósturbörnin áttu við margvíslegan vanda að etja. Öll höfðu lent í áföllum 

sem höfðu áhrif á skólagönguna og líf þeirra. Gott starf er víða unnið innan 

skóla og barnaverndar og einnig í félags-, heilbrigðis- og sálfræðiþjónustu en 

annars staðar er starfinu ábótavant. Niðurstöður þessarar rannsóknar ríma 

við niðurstöður rannsókna sem sýna að fósturbörn eiga við mikinn vanda að 

etja og þurfa miklu meiri og samhæfðari stuðning þeirra sem ábyrgð bera á 

skólagöngu þeirra (Egelund o.fl., 2009; Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Martin 

og Jackson, 2002).  

Hver er upplifun fósturbarna af samvinnu um eigin málefni? 

Börnin upplifa ekki samvinnu um eigin málefni nema að litlu leyti. Þó 

virðist samvinna vera til staðar af hálfu barnaverndarinnar að nokkru marki. 

Hver er reynsla fósturbarna af þátttöku í eigin barnaverndar- og skóla-

starfi? 
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Ef litið er til þátttökustiga Shier, sem lagður var til grundvallar 

umræðunni, er ekki hægt að greina mikla þátttöku barnanna um eigin 

málefni í skólastarfi. Greina má ákveðna þátttöku þeirra um eigin málefni í 

starfi barnaverndarinnar, en betur má ef duga skal. Algengasta 

birtingarmynd þátttöku var sú að starfsmaðurinn hlustaði á barnið. 

Hver er upplifun fósturbarna af valdeflingu? 

Starfsmenn skólanna nota ekki valdeflandi aðferðir í starfi sínu með 

börnunum þegar kemur að þeirra eigin málefnum nema að mjög litlu leyti. 

Hér er átt við allt í senn, upplýsingamiðlun, að hlusta á barnið, taka tillit til 

þess sem það hefur fram að færa, auka á þátttöku þess í vinnuferlinu um 

eigin málefni og auka á stoð- og meðferðarþjónustu. Samvinna við barnið 

og þátttaka þess um eigin málefni í skólanum er því almennt lítil, þrátt fyrir 

ákvæði þar að lútandi í lögum um grunnskóla. Barnaverndin verður einnig 

að vinna mun betur með valdeflandi aðferðir, því að börnin í rannsókninni 

upplifðu ekki valdeflingu nema síður sé. Oft ber mikið í milli valds 

sérfræðings og einstaklings í viðkvæmri stöðu (Dóra S. Bjarnason og Gretar 

L. Marinósson, 2007, 50). Að sama skapi má sjá að vald 

barnaverndarstarfsmanns og vald 10 ára gamals barns til að fá viðurkennda 

sýn sína á t.d. fósturráðstöfun er engan veginn sambærilegt. Vald 

sérfræðingsins hlýtur alltaf að vega þyngra, nema til komi ný sýn á réttindi 

barna og framkvæmdina. 

Fóstur er á ábyrgð barnaverndarinnar en skólagangan sjálf á ábyrgð 

skólans og fósturforeldranna sem gegna foreldrahlutverkinu í umboði hins 

opinbera. Anni G. Haugen (2012) benti á í niðurstöðum sínum að 

barnaverndin hefur væntingar til skólans til stuðnings fósturbörnum. Ekki 

var þó hægt að meta hvort samstarf hafði verið komið á milli stofnananna. 

Þær þurfa því að hafa samvinnu í málefnum fósturbarna í stefnu sinni. Eitt 

mikilvægasta verkefnið er að skýra hlutverk skólans í barnaverndarmálum 

og tryggja að starfsfólk hans hafi forsendur til að sinna því hlutverki.  

Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að nokkurs 

óöryggis gæti í samstarfi skólanna og barnaverndarinnar, s.s. hvor stofnunin 

eigi að vera ábyrg fyrir að að koma á samstarfi milli barnaverndar og skóla 

og sjá til þess að upplýsingar berist á milli skóla. Zetlin o.fl. (2005) komst að 

svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni, bæði skólinn og barnaverndin eru 

ábyrg fyrir skólagöngu fósturbarna en aftur á móti er ekki ljóst hvaða 

hlutverki hvor stofnun á að gegna í tengslum við skólagönguna. Bent er á að 

sameiginleg ábyrgð og traust verði að ríkja á milli þessara stofnana og vinna 

eftir formlegum verkferlum, því breytinga er þörf.  
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Ályktanir Vinnerljungs o.fl. (2005) og O´Sullivan og Westerman (2007) 

benda til að hægt sé að bæta námslega stöðu fósturbarna. Bresk stjórnvöld 

hafa sett sér markmið og verkferla þar að lútandi og árangur hefur þegar 

skilað sér þó enn sé langt í land með að fósturbörn standi sig eins vel í námi 

og jafnaldrar þeirra. Sá árangur sem náðst hefur í Bretlandi byggist einmitt á 

samvinnu þar sem allir fagaðilar og fósturforeldrar sitja sameiginlega fundi 

og koma að náms- og félagslegri markmiðssetningu um málefni barnsins.  

Sú ályktun er dregin í þessari rannsókn, að skortur á samvinnu barna-

verndar og skóla almennt, ásamt litlum bakgrunnsupplýsingum og skorti á 

auðveldu aðgengi að sérfræðiþjónustu, torveldi enn frekar að unnt sé að 

vinna faglega að skólagöngu fósturbarna. Farsæl skólaganga og menntun 

stuðla að því að fólki farnist vel í lífinu, öðlist sess í samfélaginu og geti séð 

sér farborða. Skólaganga og menntun fósturbarna er afar mikilvæg. Til að 

vel megi takast verði að viðhafa fagleg vinnubrögð og auka samvinnu allra 

sem koma að málefnum þeirra.  

Fósturbörn í umsjá hins opinbera eiga rétt á viðunandi menntun, eins 

heildstæðri skólagöngu og unnt er að veita þeim og að þau séu búin undir 

framtíðina eins og frekast er kostur. Þetta krefst samstarfs, kunnáttu og 

færni af fagfólki en einnig markmiðssetningar hins opinbera, vandaðra og 

staðlaðra vinnubragða, sértækra úrræða, sérstaks stuðnings og talsmanna 

fyrir málstað þeirra. Slíkt kostar peninga en mun verða endurgoldið að fullu 

þegar upp er staðið. 
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8 Lokaorð 

Fósturbörn og reynsla þeirra af skólagöngu voru viðfangsefni þessarar 

rannsóknar. Fósturbörn eru börn sem vegna óviðunandi uppeldisskilyrða 

eða alvarlegra félagslegra erfiðleika þurfa að fóstrast á heimili hjá 

fósturforeldrum. Í mörgum tilvikum þýðir þetta einnig að þau þurfa að 

sækja nýjan skóla, kynnast nýjum skólafélögum, nýjum kennurum og öðru 

umhverfi.  

Eins og fram kom í niðurstöðum þessarar rannsóknar, þá eru það mjög 

mikil viðbrigði fyrir litla manneskju að takast á við svo stórfelldar breytingar 

í lífi sínu sem fóstur er. Litla manneskjan þarf ekki aðeins að takast á við að 

kynnast nýjum fósturforeldrum, nýju heimili og nýju umhverfi, sem 

stundum er ólíkt því sem hún á að venjast, heldur einnig skipta um skóla og 

fá nýja kennara, bekkjarfélaga og námsbækur.  

Í þessari rannsókn hefur verið greint frá reynslu fjögurra fósturbarna af 

skólagöngu þeirra í tengslum við fósturráðstöfun en einnig fyrir og eftir 

hana ef slíkri var til að dreifa. Líkt og niðurstöður annarra rannsókna á 

skólagöngu fósturbarna gefa til kynna eru þau sérstaklega viðkvæmur hópur 

í skólanum. Þau bera þungar byrðar og tekst misjafnlega að standa undir 

þeim. 

Markmið rannsóknarinnar var einnig að athuga á hvaða hátt börnin 

upplifa valdeflingu í samstarfi við starfsmenn barnaverndarinnar, sem oftast 

eru félagsráðgjafar og starfsmenn skólanna, en þar gegna kennarar 

lykilhlutverki. Það er ljóst samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar, að 

báðar stofnanirnar þurfa að sækja í sig veðrið hvað varðar að skapa 

fósturbörnum farsæla skólagöngu sem nýtist þeim til framtíðar. Samvinna 

allra aðila sem felur í sér ákveðið verklag, ákveðna stefnu og ákveðna sýn 

virðist mér vera eina leiðin til að ná fram viðunandi árangri varðandi 

skólagöngu fósturbarna. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

opnaði gáttina og lög og reglugerðir eru engin hindrun, heldur styðja við að 

slíkt samstarf eigi sér stað. Stofnanirnar sem að málefnum fósturbarna 

koma þurfa einungis að ákveða hvernig samstarfinu skal háttað og hvað sé í 

verkahring hvorrar stofnunar fyrir sig. Öll stefnum við að sama markmiði, en 

það er að skólaganga fósturbarna verði farsæl út frá öllum sjónarhornum 

skólastarfsins.  

Rannsóknir á skólagöngu fósturbarna eru fáar hérlendis og því brýnt að 

athuga hana betur á komandi árum. Þó er nokkur þekking að tínast saman, 

einkum í rannsóknum á meistarastigi. Það er einlæg von mín að frásagnir 

Orra, Lóu, Krumma og Össu geti nýst starfsmönnum barnaverndar og skóla 
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og öðrum fagstéttum til að varða veginn til betra samstarfs um skólagöngu 

fósturbarna.  

Að lokum vil ég aftur þakka þessum dugmiklu ungmennum fyrir að leggja 

á sig að taka þátt í rannsókn minni. Þau hafa skilað góðu dagsverki til 

málefna fósturbarna. Jafnframt þakka ég forráðamönnum þeirra af heilum 

hug fyrir að taka svo vel á móti mér sem raun bar vitni.  

„Betur má ef duga skal“ verða lokaorð þessarar rannsóknar.  
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Viðauki  

Ráðleggingar Orra, Lóu, Krumma og Össu til barnaverndar og skóla 

Orri hefur, ólíkt þeim hinum, náð góðu sambandi við félagsráðgjafann sinn 

og ber til hans fullt traust. Hann talar um hann með hlýju og virðingu. Eins 

og fram hefur komið, þá telur hann félagsráðgjafann sinn til þeirra sem 

styðja hann mest í lífinu. Hann segir:  

Ég er mjög, mjög sáttur. (Orri) 

Lóa hafði eftirfarandi að segja um félagsráðgjafa, en hún trúir því að þeir 

séu aðilar sem hafi valið sér þennan starfsvettvang af hugsjón en gleymi 

henni í miklu vinnuálagi og litist smátt og smátt af viðteknum viðhorfum í 

samfélaginu: 

En félagsráðgjafar, mig langar að segja að þeir séu allir alveg 

eins en ég er viss um að allir byrjuðu að vinna við þetta af 

ástæðu, svona kannski áttu þau vin sem lenti í einhverju og 

þeim fannst það ekki sanngjarnt og ætluðu bara að vinna við 

þetta til þess að hjálpa öðrum, en svo svona týnast þau í 

systeminu og hugsa bara aaaa, pabbi hans er alkahólisti, hann 

verður örugglega þannig líka. [Við] félagsráðgjafana myndi ég 

segja, „ekki segja bara við krakkann; bættu þig í skólanum eða 

við sendum þig á fósturheimili“, það eru svolítið sterk orð og 

svo getur krakkinn kannski ekkert einbeitt sér, þannig að þið 

eruð bara að biðja hann um að gera eitthvað sem að hann 

getur ekki gert. Já, bara vinna vinnuna sína, kannski er eitthvað 

meira í sögunni, kannski er eitthvað meira hjá krakkanum og ég 

myndi bara taka þann tíma til þess að finna út hvar krakkinn 

ruglast þannig að þau [börnin] geti lagað það. (Lóa) 

Lóa lagði áherslu á að kennarar reyni að finna út hvar nemandinn er staddur 

námslega og byggja námið á þeim upplýsingum. Hún hefur einnig 

eftirfarandi að segja um sálfræði- og þroskamatsgreiningar:  

Já. Eins og ég var, ég var tekin í fullt af prófum, bara þú veist, til 

þess að gá hvort ég væri fyrir ofan eða neðan meðallagið, með 
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kvíðann og þunglyndið og allt það. Ég hef tekið fullt af þannig 

prófum en aldrei spurt hvað lætur mér líða illa eða hvað gerir 

mig stressaða. Það er aldrei gáð að því. (Lóa) 

Krummi hefur eftirfarandi ráðleggingar til fullorðna fólksins sem vinnur að 

málefnum barna í fóstri: 

Ég veit það ekki bara setja sig í okkar spor, skilurðu, ég held að 

það sé aðal málið og hlusta og reyna að skilja okkur, ekki bara 

horfa á þessa skynsömu leið, heldur spá í okkar viðhorfum og 

ákvörðunum, mér finnst svo mikið þegar maður talar við 

fullorðið fólk að það skilji mann ekki alveg, því að heimurinn 

var náttúrulega öðruvísi þegar að þið voruð ung. Þið ættuð að 

kynna ykkur aðeins hvernig hlutirnir eru í dag, fattarðu mig, 

ekki hvernig þeir voru þegar þið voruð ung, því að það er langt 

síðan /.../ Nei, ég segi svona, ég held líka að það sé aðal málið 

að vera þarna fyrir okkur, fattarðu. (Krummi) 

Assa hefur eftirfarandi ráðleggingar til félagsráðgjafa og kennara:  

Ummm, bara þú veist, hlusta og ekki þú veist, dæma svona 

strax bara og aðallega að hlusta á börnin og líka bara ekki grípa 

fram í og ekki vera reið, út af maður gerir kannski mistök í 

lífinu. (Assa) 

Ráðleggingar þessar eru gott veganesti til framtíðar handa okkar fullorðna 

fólkinu sem vinnum með börnum og unglingum í fóstri. Munum að við 

getum skipt sköpum í lífi þeirra um alla framtíð.  

 


