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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að draga fram reynslu fólks sem dvaldi sem börn á 

fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar á árunum 1965-1991. Þess er vænst að 

niðurstöður rannsóknarinnar gefi innsýn í fósturráðstafanir og verði innlegg í þróun á 

vistunarmálum barna og unglinga. Þær ættu einnig að nýtast fósturforeldrum, 

félagsráðgjöfum og öðrum sem hafa með málefni fósturbarna að gera. Ritgerðin byggir 

á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar. Tekin voru viðtöl við átta einstaklinga sem 

deildu reynslu sinni af því að hafa alist upp í lengri eða skemmri tíma á fjölskylduheimili. 

Bakgrunnur viðmælenda og reynsla þeirra af dvöl á fjölskylduheimili var um margt ólík 

en þegar á heildina er litið eru helstu niðurstöður þær að þátttakendur höfðu jákvæða 

upplifun af dvölinni. Almennt sögðust þeir hafa búið við öryggi, stöðugleika og gott 

atlæti á heimilunum og þeir töldu að erfitt hefði verið að leysa vanda fjölskyldu þeirra 

með öðrum hætti sé tekið mið af tíðarandanum. Flestir höfðu þeir tengst 

fósturforeldrum sínum sterkum böndum en misjafnt var hvort þeir staðsettu sig innan 

fósturfjölskyldunnar eða upprunafjölskyldu sinnar. Frásagnir sumra bentu hins vegar til 

að þeir væru óvissir um hvar rætur þeirra lægju. Reynsla þeirra af flakki milli heimila og 

stofnana áður en þeir komu á fjölskylduheimilið hafði haft afdrifaríkar afleiðingar í för 

með sér fyrir marga þeirra. Þá benda niðurstöðurnar ótvírætt til þess að þátttaka 

viðmælenda í eigin málum hafi engin verið og tilfinningalegur stuðningur ekki heldur 

umfram það sem fósturforeldrar veittu þeim. Varhugavert er að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar en þær gefa samt sem áður ákveðnar vísbendingar og 

þeim svipar einnig til niðurstaðna annarra sambærilegra rannsókna á reynslu og líðan 

barna í fóstri.  

 

Efnisorð: Fóstur, fósturbörn, félagsráðgjöf, fjölskylduheimili, tengsl, stöðugleiki, 

þátttaka.   
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Abstract 

The purpose of this study is to extract the experience of people who spent their 

childhood at the family homes of the City of Reykjavík in the period 1965–1991. It is 

expected that the results of the study provide an insight into actions taken in foster care 

and become and aid in the further development of foster care of children and 

teenagers. They should also be valuable to foster parents, social workers and others 

who deal with matters in relation to foster children. The thesis is based on the results of 

a qualitative study. Eight individuals were interviewed about their experience of having 

lived, for a longer or a shorter period, in a family home. Their background and 

experiences were quite varied but the main general results are that the informants view 

their stay in a positive light. In general they said that they experienced safety, stability 

and good care in the homes, and they believed that their situation could not have been 

resolved in any other way, given the atmosphere of the time. Most of them formed 

strong bonds with their foster parents, but it varied whether they placed themselves in 

their foster family or their biological family, and the accounts given by some of them 

indicate an uncertainty about where their roots lie. Their experience of moving from 

one home and institution to the other before coming to the family home had had 

serious consequences for many of them.  The results also suggest that the informants 

did not have any say in their own matters and no emotional support was available to 

them, apart from the support they received from their foster parents. Care should be 

taken not to generalize the results of this study but they nonetheless provide certain 

clues at the same time as they resemble the results of prior studies of the experiences 

and well-being of foster children.     

 

Key words: Foster care, social work, family homes, bonds, stability, participation.   
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Formáli 

Rannsóknin er lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin gildir 30 ECTS-einingar og fór vinnan fram 

haustið 2015. Fyrir það fyrsta færi ég viðmælendum mínum bestu þakkir fyrir að gefa 

mér tíma og deila með mér áhugaverðri en jafnframt erfiðri reynslu sinni. Án þátttöku 

þeirra hefði þetta verkefni aldrei litið dagsins ljós. Lára Björnsdóttir, félagsráðgjafi og 

aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, var leiðbeinandi við verkefnið. Láru 

þakka ég innilega fyrir góðar ábendingar og sérlega faglega leiðsögn og einstakt 

samstarf við gerð rannsóknarinnar. Vil ég jafnframt þakka Anni G. Haugen, lektor við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, fyrir veitta aðstoð í upphafi verkefnisins. Fyrir 

yfirlestur ritgerðarinnar vil ég þakka vini mínum Finni Friðrikssyni fyrir veitta aðstoð. Að 

lokum vil ég þakka eiginmanni mínum, Guðbrandi Stíg Ágústssyni, sem og börnum 

mínum fyrir ómælda hvatningu, ástúð og stuðning í náminu. Ritgerðina vil ég tileinka 

öllum þeim börnum og unglingum sem dvalið hafa á fjölskylduheimilum 

Reykjavíkurborgar um lengri eða skemmri tíma.   
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1 Inngangur  
Fóstur barna hefur lengi verið við lýði á Íslandi og má segja að vistun á börnum utan 

heimilis hafi þekkst allar götur síðan á landnámsöld (Guðrún Kristinsdóttir, 1985).  

Fóstur á börnum hefur gegnt ólíkum hlutverkum í tímans rás en allt frá því að opinber 

barnavernd komst á hefur fóstri barna verið beitt sem ráðstöfun. Ýmis önnur úrræði í 

barnavernd hafa bæst við í formi ráðgjafar, stuðnings og stofnana (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004).  

Hagir og afdrif fósturbarna hafa verið rannsökuð talsvert en þrátt fyrir það hafa fáar 

rannsóknir verið framkvæmdar hérlendis. Því hefur verið leitað eftir þekkingu um 

málefni fóstubarna til nágrannaþjóða og annarra landa (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Samhljómur er milli margra rannsókna sem sýna að meirihluti fósturbarna telur að 

fósturráðstöfunin hafi átt rétt á sér. Þau segja að þeim hafi almennt liðið betur í fóstrinu 

en í þeim aðstæðum sem þau voru í áður. Jafnframt telja þau að staða þeirra væri 

almennt verri ef ekki hefði verið gripið til þessara aðgerða. Niðurstöður sýna einnig að 

langflest fósturbörn eru ósátt við að hafa ekki verið þátttakendur í eigin málum og að 

ekki hafi verið tekið tillit til skoðana þeirra (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

Við samanburð á ýmsum norrænum rannsóknum um fósturráðstöfun á börnum 

hefur komið í ljós að tengsl eru á milli bágrar félagslegrar stöðu fjölskyldna og 

fósturráðstafana. Börnum í fjölskyldum sem hafa veika félagslega stöðu er oftar komið 

fyrir í fóstri en öðrum börnum (Egelund og Hestbæk, 2003; Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt að allt bendi til þess að fullorðin fósturbörn sem 

hópur komist hvorki betur né verr af en aðrir einstaklingar þar sem félagsleg áhætta er 

fyrir hendi (Vinnerljung, 1996). Niðurstöður rannsókna hafa þó sýnt að börn sem sett 

hafa verið í fóstur eru ólíklegri en börn sem ekki hafa verið sett í fóstur til að ljúka 

grunnskólaprófi, hafa almennt lélegri sjálfsmynd og eiga það frekar á hættu að verða 

fyrir einelti, og eru einnig líklegri til að eiga við geðræn vandkvæði að stríða síðar á 

ævinni (Vinnerljung og Sallnäs, 2008). Talið er að afdrif fósturbarna megi rekja til þess 

hvort stöðugleiki hafi einkennt fóstrið eða ekki. Því meiri stöðugleiki í lífi barnsins því 

betur gengur fóstrið (Jacobsen, Ivarsson, Wentzel-Larsen, Smith og Moe, 2014). Þrátt 

fyrir skiptar skoðanir um ýmis atriði í niðurstöðum fósturbarnarannsókna hafa menn 

komist að niðurstöðu um nokkur viðmið um vellíðan, góð afdrif og lífsgæði fósturbarna 
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(Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  Þannig gerðu Schofield og Beek (2009) út frá rannsóknum 

sínum leiðbeinandi líkan um þá þætti sem talið er mikilvægt fyrir fósturforeldra, 

félagsráðgjafa og aðra er hlutast til um fóstur á börnum að hafa í huga. Þessir 

meginþættir líkansins eru: stöðugleiki, næmni, viðurkenning, samráð og  

fjölskyldutengsl.  

Markmið þessarar rannsóknar er að draga fram reynslu fólks af því að hafa verið 

vistað utan heimilis og dvalið langtímum á fjölskylduheimili Reykjavíkurborgar á árunum 

1965–1991. Hægt er að velta fyrir sér af hverju gera ætti rannsókn sem felst í því að 

skoða reynslu fólks af úrræði sem lauk starfsemi sinni í upprunalegu formi fyrir tæpum 

25 árum. Hverju á það að skila til samfélagsins og hvert er notagildi þessara upplýsinga? 

Fyrir það fyrsta eru sömu grundvallaratriðin enn í gildi og mjög fáar rannsóknir hafa 

verið framkvæmdar hérlendis þar sem reynsla fullorðinna fósturbarna er skoðuð 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Höfundi er ekki kunnugt um að reynsla fólks af dvöl á 

fjölskylduheimilum hafi verið dregin fram áður. Niðurstöður rannsóknarinnar á upplifun 

og reynslu fólks getur gefið gagnlegar vísbendingar til handa starfsfólki barnaverndar, 

félagsráðgjöfum og öðru fagfólki sem hlutast til um ráðstöfun barna í fóstur. Hér er 

tilgangurinn að öðlast skilning og fá innsýn í aðstæður barna í fóstri út frá sjónarhóli 

þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendurnir eiga sameiginlega reynslu af því að 

hafa dvalið á fjölskylduheimili stóran hluta æsku- og uppvaxtarára sinna. Tekin voru 

eigindleg viðtöl við átta einstaklinga sem eiga þessa reynslu að baki og eru tilbúnir að 

deila henni með höfundi ritgerðarinnar. Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla 

þátttakenda af því að hafa alist upp á fjölskylduheimili?  

Ritgerðinni er skipt upp í átta kafla. Í kafla tvö er fjallað almennt um fósturmál á 

Íslandi, en þar verður farið yfir sögulega þróun fósturráðstafana og ástæður vistunar og 

lögð fram samantekt um fjölda barna sem ráðstafað hefur verið í fóstur á hverjum tíma. 

Þá verður fjallað um þróun og helstu breytingar á barnaverndarlögum er varða fóstur á 

börnum. Í þriðja kafla verður farið yfir stöðu þekkingar. Fjallað verður um helstu 

niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á högum og afdrifum fósturbarna 

hérlendis og jafnframt dregnar fram niðurstöður erlendra rannsókna á afdrifum 

fósturbarna. Auk þess er umfjöllun um mikilvægi fjölskyldunnar í lífi barna og tengsl og 

líðan barna í fóstri. Umfjöllunarefnið er tengt við fræðilegt efni og kenningar og 
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rannsóknir þar að lútandi teknar til skoðunar. Kafli fjögur er um fjölskylduheimilin; 

aðdraganda og upphaf þeirra. Þar verður jafnframt kynnt skilgreining á fjölskylduheimili 

og grein gerð fyrir hlutverki og formgerð slíkra heimila. Fimmti kafli skýrir frá 

aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Val á aðferð verður rökstutt og gerð 

grein fyrir úrtaksaðferð, þátttakendum, framkvæmd og trúverðugleika rannsóknarinnar. 

Í sjötta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar með tilvitnunum í 

viðtöl við þátttakendur og í sjöunda kafla eru umræður um helstu niðurstöður og þær 

settar í fræðilegt samhengi. Áttundi og jafnframt síðasti kafli ritgerðarinnar inniheldur 

lokaorð.  

1.1 Val á verkefni 

Aðdragandann að þessu rannsóknarverkefni má rekja til áhuga og reynslu höfundar af 

því að hafa verið forstöðumaður á fjölskylduheimili um langt árabil í þeirri mynd sem 

þau eru rekin í dag. Undanfari rannsóknarinnar er BA-ritgerð höfundar þar sem hann 

fjallaði um fjölskylduheimili og aðdraganda þess að þau voru stofnuð. Ritgerðin ber 

heitið: „Bara svona venjulegt heimili.“ Hugmyndafræðin að baki fjölskylduheimilum 

Reykjavíkurborgar. Að mati höfundar kallaði umfjöllun um fjölskylduheimilin á frekari 

dýpkun á efninu og því var ákveðið að halda áfram með þetta viðfangsefni. Höfundi er 

ekki kunnugt um að fjallað hafi verið um fjölskylduheimili með þessum hætti áður og 

ennþá síður að reynsla þessa fólks hafi verið dregin fram. Höfundur er eindregið þeirrar 

skoðunar að mikilvægt sé að dýrmæt reynsla þátttakenda og sjónarmið þeirra komi 

fram. Frásagnir þátttakenda eru mikilvægur þáttur í sögulegu og félagslegu samhengi en 

ekki síður til að draga megi lærdóm af reynslunni til að bæta aðstæður og þjónustu við 

börn í fóstri.  

1.2 Tilgangur rannsóknar og hagnýtt gildi  

Fóstur er veigamikil ráðstöfun í lífi einstaklings og fjölskyldu hans. Því er mikilvægt að 

varpa ljósi á hvernig til tekst svo læra megi af reynslu þeirra sem hafa upplifað slík 

inngrip (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Rannsóknir innan barnaverndar eru mikilvægar til að bæta þekkingu og auka 

skilning á aðstæðum barna sem barnavernd þarf að hafa afskipti af. Niðurstöður 

rannsókna er hægt að nýta með það fyrir augum að bæta verklag í störfum og 
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stefnumótun í barnaverndarmálum. Þannig má reyna að komast að niðurstöðu um það  

hvaða stuðningur sé ákjósanlegur í ólíkum aðstæðum svo árangur náist í vinnu með 

börnum og fjölskyldum þeirra (Andersson, 2009; Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Lítið er 

vitað um reynslu og hagi barna sem vistuð hafa verið utan heimilis hér á landi (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2010). Þó hafa nokkrar rannsóknir verið framkvæmdar og verður gerð 

grein fyrir þeim í kafla þrjú.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að auka þekkingu á líðan og þörfum barna sem 

vistuð eru utan heimilis. Höfundur hefur valið þá leið að gera rannsókn sem varpar ljósi 

á reynslu átta fullorðinna einstaklinga sem var komið fyrir í fóstri á fjölskylduheimilum til 

lengri tíma. Líðan þeirra og forsendur til tengslamyndunar verða skoðaðar í ljósi 

aðstæðna. Markmiðið er einnig að kanna upplifun þeirra af inngripum barnaverndar 

sem og þátttöku þeirra í eigin málum. 

Gildi rannsóknarinnar er bæði þekkingarlegt og hagnýtt. Viðfangsefnið verður 

skoðað út frá sögulegu sjónarmiði og einnig í þeim tilgangi að draga megi lærdóm af 

reynslu viðmælenda sem gæti síðar gagnast þeim er starfa að barnaverndarmálum. 

Vonast er til að þær vísbendingar sem koma fram í niðurstöðum rannsóknarinnar komi 

að gagni við stefnumótun í barnaverndarmálum og nýtist í þróun á starfsháttum í 

málefnum barna og fjölskyldna þeirra. 

Höfundi er ekki kunnugt um að áður hafi í rannsóknarskyni verið leitað eftir reynslu 

fólks sem ólst upp á fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar. Einstaka grein hefur þó birst 

í dagblöðum varðandi fjölskylduheimili. Árið 2011 útvarpaði Ríkisútvarpið þætti sem 

gerður var til heiðurs forstöðukonu eins fjölskylduheimilisins. Þar voru tekin viðtöl við 

nokkra einstaklinga sem dvöldu á heimilinu og sögðu þau frá reynslu sinni (Ólöf 

Dómhildur Jóhannsdóttir, 2011). Þessi rannsókn verður vonandi kveikjan að því að 

reynsla og líðan barna sem sett hafa verið í fóstur verði skoðuð nánar. 

1.3 Uppbygging ritgerðar  

Viðfangsefnið er nálgast með þeim hætti að verkefninu er skipt upp í fræðilegan hluta 

og eigindlega rannsókn. Í inngangi er gerð grein fyrir markmiði og gildi rannsóknar, 

rannsóknarspurning sett fram og að lokum lögð fram skilgreining á „fósturráðstöfun“. 

Fyrri hluti verkefnisins fjallar um fræðilega þekkingu. Hún snýr annars vegar að 

fósturráðstöfun á Íslandi í sögulegu samhengi og hins vegar er varpað ljósi á stöðu 
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þekkingar og þróun ýmissa þátta er varða fósturráðstöfun. Má þar nefna lagalega þróun 

og þekkingu um líðan og tengsl barna sem vistuð eru utan heimilis.  

Síðari hluti verkefnisins felst í eigindlegri rannsókn. Gerð er grein fyrir aðferðafræði, 

framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar sem og siðferðilegum álitamálum og 

styrkleikum og veikleikum hennar. Því næst kemur niðurstöðukafli sem greinir frá 

meginniðurstöðum  rannsóknarinnar. Að lokum er umræðukafli þar sem fjallað er um 

helstu atriði og þau tengd við fræðilegan hluta rannsóknarinnar. Í lokaorðum verður 

greint frá helstu niðurstöðum, styrkleikum rannsóknarinnar og annmörkum, 

vangaveltum höfundar og ábendingum um hvað mætti rannsaka frekar.  

1.4 Skilgreining á fósturráðstöfun  

Hugtakið „fóstur“ hljómar kunnuglega í eyrum flestra en erfiðara getur reynst að 

skilgreina hvað það merkir raunverulega. Hugtakið hefur haft ólíka merkingu í sögulegu 

samhengi. Íslensk orðabók skilgreinir fóstur sem uppeldi hjá öðrum en foreldrum 

(Mörður Árnason, 2007). Guðrún Kristinsdóttir (2005b) segir að hugmyndin um fóstur sé 

í raun frekar einfalt fyrirbæri og að markmiðið sé fyrst og fremst að koma barni úr 

erfiðum aðstæðum í aðrar öruggari.  

Lagalega skilgreiningin á fóstri samkvæmt 65. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 er 

þegar barnaverndarnefnd tekur ákvörðun um að fela „sérstökum fósturforeldrum umsjá 

barns í að minnsta kosti þrjá mánuði”. Ástæður ráðstöfunar geta hvort sem er verið 

erfiðleikar barns eða að uppeldisaðstæðum þess sé áfátt, nema hvort tveggja sé. 

Barnaverndarnefndum ber skylda til að ráðstafa barni í fóstur þegar fósturráðstöfun er 

nauðsynleg þar sem aðbúnaði, umönnun eða uppeldi barns er áfátt vegna vanrækslu, 

framferðis eða vanhæfis foreldra (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).   

Barnaverndarlög nr. 80/2002 kveða einnig á um að gripið skuli til þessa úrræðis ef 

foreldrar barns hafa afsalað sér forsjánni eða samþykkt fóstur, eða þegar úrskurðað 

hefur verið um heimild til þess með eða án samþykkis foreldris og barns. Einnig ef barn 

kemur til landsins án forsjáraðila, fær hæli í landinu og barnaverndarnefnd hefur umsjón 

þess. Barnaverndarnefnd er einnig heimilt að koma barni í fóstur ef það hefur misst 

foreldra sína og er því forsjárlaust eða ef kynforeldrar hafa verið sviptir forsjá. Markmið 

með fósturráðstöfun er að tryggja barninu uppeldi og umönnun innan fjölskyldu með 

tilliti til þarfa þess (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 
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Í reglugerð um fóstur nr. 804/2004 eru gerðar þær kröfur til fósturforeldra að þeir 

búi við góða heilsu og fjárhagslegan og félagslegan stöðugleika og séu í stakk búnir til að 

stuðla að jákvæðum þroskamöguleikum barnsins. Fósturforeldrar skulu einnig veita 

barni trygga umönnun og öryggi og mæta þörfum barns sem búið hefur við ótryggar 

aðstæður eða átt við erfiðleika að etja. 

Mismunandi er eftir aðstæðum hverju sinni hvað talið er nauðsynlegt að 

fósturráðstöfun taki yfir langan tíma. Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 getur 

fóstur verið tvenns konar, varanlegt eða tímabundið. Með tímabundnu fóstri er átt við 

að fóstur vari í afmarkaðan tíma sem ekki skal vera lengur en eitt ár. Innan þess tíma er 

reynt að bæta aðstæður barnsins þannig að það geti snúið aftur til foreldra sinna án 

verulegrar röskunar á högum þess. Ef ekki er raunhæft að barn fari aftur heim til 

foreldra þarf að finna því hentugt úrræði. Tímabundið fóstur skal ekki vara lengur en tvö 

ár í senn nema í undantekningartilvikum þegar það er talið þjóna hagsmunum barns 

sérstaklega (Barnaverndarlögum nr. 80/2002). 

Ávallt skal hafa það að markmiði að bæta aðstæður barnsins svo það hafi möguleika 

til að snúa aftur til foreldra sinna. Að öðrum kosti skal gerður samningur um varanlegt 

fóstur. Með varanlegu fóstri er átt við að ekki er fyrirsjáanlegt að unnt sé að bæta 

aðstæður barns heima fyrir og að barn komi til með að dvelja hjá fósturforeldrum þar til 

forsjárskyldur falla niður samkvæmt lögum. Að jafnaði skal samt ekki gerður samningur 

um varanlegt fóstur fyrr en að reynslutíma liðnum sem á ekki vara lengur en í eitt ár 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Í Barnaverndarlögunum er kveðið á um að ef barn á við verulega hegðunarerfiðleika 

að stríða vegna geðrænna, tilfinningalegra og/eða annarra vandamála er heimilt að 

mæla fyrir um sérstaka umönnun og þjálfun á fósturheimili í stað þess að vista það á 

stofnun (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Slík ráðstöfun nefnist styrkt fóstur. Samkvæmt 

þeirri skilgreiningu á þjálfun og umönnun að fara fram á fósturheimili í takmarkaðan 

tíma, að hámarki tvö ár, þar sem ekki hefur tekist að vinna bug á vandanum með öðrum 

og vægari hætti. Í slíku fóstri er gert ráð fyrir að annað fósturforeldrið sé heima og sinni 

viðkomandi barni með nauðsynlegum stuðningi með það að markmiði að barnið geti 

snúið aftur til foreldra sinna (Barnaverndarstofa, e.d.; Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004). 
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2 Fósturmál á Íslandi 
Fóstur barna á sér langa hefð á Íslandi og er í raun elsta barnaverndarúrræðið af hálfu 

hins opinbera. Fósturráðstöfun á börnum þykir allt að því sjálfsögð í samfélagi okkar 

þegar bæta þarf hag og stöðu barna með því að taka þau úr óæskilegum aðstæðum og 

koma þeim fyrir á öðrum og betri heimilum. Þrátt fyrir að slík ráðstöfun þyki sjálfsögð er 

flestum eflaust ljóst hversu afdrifarík hún getur verið (Guðrún Kristinsdóttir, 1991; 2004; 

2005b).   

Í eftirfarandi kafla ritgerðarinnar verða ýmsum þáttum um fóstur og fósturráðstöfun 

gerð skil. Í fyrstu verður fjallað um sögulega þróun fósturmála á Íslandi. Ástæður 

fósturráðstöfunar fyrr á öldum eru dregnar fram sem og ástæður fósturs nú á dögum. 

Eins verður fjallað um fjölda barna í fóstri á árum áður samanborið við fjölda síðustu ára. 

Gerð verður grein fyrir þróun og helstu breytingum á barnaverndarlögunum frá 1932 er 

varða fósturráðstafanir á börnum hér á landi. Þá verður fjallað um fósturráðstöfun og 

þátttöku barna í málum er varðar þau. 

2.1 Söguleg þróun 

Allt frá landnámsöld (874–930) hefur það tíðkast að börn hafi verið fóstruð af öðrum en 

eigin foreldrum. Þrátt fyrir að þá hafi verið alsiða að börn væru sett í fóstur var það 

gjarnan undir öðrum formerkjum en þekkist í dag. Algengt var að barn færi í fóstur til 

höfðingja sveitarinnar í þeim tilgangi að öðlast bóklega menntun og læra góða siði og 

venjur. Ætlast var til að fóstrinu lyki við 16 ára aldur og ólíkt því sem þekkist í dag voru 

ákvæði um það að ef barn hagaði sér ekki sem skyldi lyki fóstrinu tafarlaust. Féllu 

foreldrar frá eða ef þá skorti getu til að framfleyta börnum sínum var ættingjum í fjórða 

ættlið skylt að taka þau í fóstur (Gunnar Karlsson, 1974).  

Í íslenskum fornsögum frá 9. – 13. öld er fjallað um fóstur í ólíkum skilningi. Þar er 

talað um barnfóstur sem var ýmist ómagafóstur, frjálst fóstur eða þjónustufóstur. 

Ómagafóstur skilgreindist sem svo að ef kynforeldrar létust eða gátu ekki séð fyrir barni 

sínu sökum fátæktar áttu ættingjar þeirra lögum samkvæmt að taka barnið að sér. 

Frjálst fóstur var þegar kynforeldrar og fósturforeldrar gerðu með sér samkomulag um 
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að taka börn hvorra annarra í fóstur. Þjónustufóstur var þegar heimilismenn fóstruðu 

börn húsbænda sinna (Gunnar Karlsson, 2005).    

Allt fram á miðja 18. öld voru engin ákvæði um það hvernig uppeldi barna skyldi 

háttað. Það var fyrst þá sem vart varð við að yfirvöld hefðu einhver ákveðin viðhorf til 

bernsku og ungdóms á Íslandi. Þessi markmið komu skýrast fram í Tilskipan um 

húsagann en það voru tímamótalög sem voru lögfest árið 1746. Þetta var í fyrsta skipti 

sem sett voru lög á Íslandi sem náðu til allra barna, óháð stétt, stöðu eða efnahag 

foreldra. Samkvæmt þessum ákvæðum skyldi einkum stefnt að því að temja börnum 

guðsótta, hlýðni og erfiði „en ekki sem títt og oft skeður, láta þau alast upp í leti, 

sjálfræði og öðru vondu.“ Til þess að ná fram settum markmiðum var börnum refsað 

líkamlega, en með takmörkunum þó (Loftur Guttormsson, 1983).  

Að því best er vitað höfðu fram að þessu ekki verið í gildi neinar lögformlegar reglur 

um uppeldishætti foreldra fyrir utan ákvæði um trúarlegt uppeldi. Eftir að Tilskipan um 

húsagann tók gildi höfðu foreldrar hins vegar ekki lengur einir með uppeldi barna sinna 

að gera og höfðu yfirvöld sitthvað um uppeldisaðferðir að segja (Loftur Guttormsson, 

1983). Umkvartanir húsráðenda yfir leti og óhlýðni ungdómsins voru túlkaðar á þann 

hátt að um væri að ræða agavandamál sem fylgdu fjölskylduuppeldi. Í því skyni var 

foreldrum ráðlagt að leita til „óháðra“ uppeldisaðila til að beita ungdóminn harðneskju í 

samræmi við tíðarandann. Til þess að framfylgja uppeldismarkmiðum húsagans hefur 

væntanlega þótt tilhlýðilegt að koma ungdómnum undir húsbóndavald annarra sem 

voru ólíklegri til að sýna honum eftirlæti og venja hann við vinnusemi. Á þessum tíma 

gat það þjónað sameiginlegum hagsmunum „ábyrgra“ bænda að skiptast á börnum í 

fóstur (Loftur Guttormsson, 1983).  

Samkvæmt húsagatilskipuninni þurftu foreldrar eða forsvarsmenn að samþykkja 

vistráðningu barns hjá öðrum. Væri hreppstjóri þess aftur á móti viss að barn hlyti skaða 

af því að vera hjá foreldrum sínum sá hann til þess að barninu væri komið fyrir hjá 

öðrum. Skaðinn sem um ræðir var annars vegar ef foreldrar sinntu ekki uppfræðslu 

barna sinna og einnig ef þau vanræktu að kenna þeim „eitt ærlegt handverk sem í 

landinu er brúklegt“  eins og kveðið var á um í tilskipuninni. Það mátti taka börn af 

heimilum þar sem enginn var læs og ef foreldrar gátu ekki framfært börnum sínum var 

þeim komið í fóstur (Loftur Guttormsson, 1983). Með skírskotun til markmiða húsagans 
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var þannig heimilt að skerða umráðarétt foreldra yfir börnum sínum (Loftur 

Guttormsson, 1983).  

Framfærsluskylda ættar hélst óbreytt til ársins 1834 þegar ný lög um 

fátækraframfærslu tóku gildi. Samkvæmt fátæktarframfærslunni átti framfærsla ættar 

eingöngu við ef um skyldleika í beinan legg var að ræða. Við þessa breytingu varð 

framfærsluskylda hreppsins ívið meiri en verið hafði. Hreppstjórar og prestar höfðu í 

auknum mæli yfirumsjón með vandalausum börnum og sáu um að finna fósturstað fyrir 

þau. Ný lagabreyting sýndi breytt viðhorf til þarfa barna en það er ekki þar með sagt að 

þarfir barnsins fyrir öryggi og skjól hafi alltaf farið saman við þarfir hreppsins (Monika 

Magnúsdóttir, 1998). 

2.2 Ástæður fósturráðstöfunar á 19. öld   

Við rannsóknir á sögu barna fyrr á öldum hefur verið skoðað hvað varð um þau börn 

sem misstu foreldra sína eða voru einhverra hluta vegna munaðarlaus. Í Evrópu var 

algengt að börn sem svona var ástatt fyrir væru sett á fátækrahæli. Á Íslandi voru slík 

hæli hins vegar ekki til og var þessum börnum því komið fyrir á einkaheimilum (Monika 

Magnúsdóttir, 1998).  

Fram til þessa hafa ættartengsl á Íslandi verið það samfélagslega öryggisnet sem 

komið hefur mörgum börnum til bjargar og því er erfitt að líkja íslenskum fósturbörnum 

við munaðarlaus börn í Evrópu. Á Íslandi var samt sem áður hópur barna sem hvorki 

naut þessara ættartengsla né átti kost á fóstri hjá vandalausum og flokkuðust þau börn 

undir ómaga (Monika Magnúsdóttir, 1998).  

Í þeim tilfellum þar sem framfærsluaðili barns eða „ómaga“ brást framfærsluskyldu 

sinni var barnið jafnvel boðið upp á manntalsþingi þar sem lægstbjóðandi fékk það í 

hendur. Börn sem boðin voru upp öðluðust engin borgaraleg réttindi en þegar komið 

var fram á fullorðinsár gátu þau greitt sveitinni framfærslukostnaðinn til baka og fengu 

þá einhver réttindi. Viðhorf manna breyttust á 19. öld hvað þetta varðar og bannað var 

að bjóða upp þurfalinga og hreppsómaga. Það varð skylda hreppsins að koma þeim 

börnum fyrir á góðum heimilum þar sem prestur hvers sveitarfélags var skyldugur til 

þess að hafa gott eftirlit með þeim (Helga Þórólfsdóttir og Regína Ástvaldsdóttir, 1991).   
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Rannsóknir hafa jafnframt leitt í ljós að fátækt var meginorsök þess að börn voru 

sett í fóstur. Gísli Ágúst Gunnlaugsson (1993) skoðaði í rannsókn sinni hvernig þessu 

háttaði til á Íslandi þar sem fátækt var fylgifiskur flestra á 18. og 19. öld (Monika 

Magnúsdóttir, 1998). 

Meginmarkmið rannsóknar Gísla var að skoða hvers vegna börn voru fóstruð af 

öðrum en kynforeldrum sínum á 19. öld. Niðurstöðurnar birti hann í grein sinni 

„Everyone‘s been good to me, especially the dogs: foster-children and young paupers in 

nineteenth-century southern Iceland“, sem birtist í Journal of Social History árið 1993. 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993).  

Rannsókn Gísla byggist upp á notkun kirkjubóka, manntala og sóknarmanntala til að 

grafast fyrir um hagi ómaga og fósturbarna í Árnessýslu á 19. öld. Við greiningu á 

gögnum var ákveðinn aðferðafræðilegur vandi þar sem orðanotkun er ekki ávallt sú 

sama. Það var ekkert óljóst með þá sem flokkuðust undir ómaga/niðursetninga. Hins 

vegar átti Gísli í vanda með orðin fósturbarn og tökubarn því ritarar manntala gerðu ekki 

grein fyrir þessari orðanotkun en Gísli ákvað að leggja það að jöfnu. Eins átti hann erfitt 

með að gera grein fyrir orðunum smali, léttastrákur og matvinnungur en hann setti þau 

oftast í flokk með fósturbörnum (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993; Monika Magnúsdóttir, 

1998).   

Niðurstöður Gísla benda til þess að fjöldi ómaga og fósturbarna hafi tekið litlum 

breytingum á öldinni og að hlutfall þeirra af öllum börnum hafi verið að jafnaði á bilinu 

9,1% til 13,7%. Fósturbörn sem nutu ættar sinnar voru fóstruð í 60% tilfella hjá afa og 

ömmu eða frænkum og frændum, 20% barna var komið fyrir á heimilum skammt frá 

foreldrum og öðrum 20% hjá vandalausum (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993).  

Giftingaraldur var hár á þessum tíma og lífaldur lægri en nú á dögum. Afar og 

ömmur voru gjarnan komin vel á fullorðinsár þegar þau tóku að sér barnabörnin og voru 

fóstubörnin því oft búin að missa þau fyrir fermingaraldur. Fráfall þeirra kallaði því enn á 

vistarskipti barnsins (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993; Monika Magnúsdóttir, 1998).   

Gísli skiptir fósturbörnum í skilgetin og óskilgetin börn. Niðurstöðurnar sýna tvær 

ástæður fyrir fóstri skilgetinna barna. Annars vegar þegar um var að ræða fráfall 

foreldris og hins vegar þegar  upp komu erfiðleikar við að sjá stórum systkinahópi 

farborða. Óskilgetnu börnin áttu frekar á hættu að verða ómagar en nutu samt sem 
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áður verndar náinna ættingja. Meginniðurstaða rannsóknar Gísla er að fátækt hafi verið 

aðalorsök þess að börn voru sett í fóstur fyrr á öldum (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993).  

2.3 Ástæður fósturráðstöfunar frá árinu 1947 

Í skýrslu Barnaverndarráðs Íslands frá árinu 1947 er vikið að ástæðum afskipta 

barnaverndar sem gátu leitt til þess að vista þurfti barn utan heimilis. Ítarlegar 

upplýsingar um ástæður fyrir fósturráðstöfun er ekki að finna en þar kemur fram að í 

flestum tilfellum var það sökum þess að börnin „þóttu búa við óholla uppeldishætti, 

slæma umhirðu og erfiðar heimilisaðstæður“ (Barnaverndarráð Íslands, 1947). 

Í þeim tilfellum þar sem stuðningur barnaverndaryfirvalda við foreldra dugar ekki til 

er nauðsynlegt að grípa til frekari úrræða sem geta falist í því að vista þarf barn utan 

heimilis (Anni G. Haugen, 2004). Þegar talað er um stuðning barnaverndaryfirvalda er 

alla jafna verið að vísa til 24. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem segir að viðeigandi 

stuðningur við barn og/eða fjölskyldu þess sé ávallt veittur inni á heimili barnsins. Á 

þann hátt verði minnst röskun á högum þess (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Beri það 

hins vegar ekki árangur gæti þurft að vista barn utan heimilis og er það gert í þeim 

tilgangi að tryggja barni bættan aðbúnað og viðunandi uppeldisskilyrði eins og frekast er 

kostur. Það ber þó að hafa í huga að slík inngrip eru ávallt alvarleg og hafa mikil áhrif á líf 

barns og foreldra þess. Hins vegar getur sú ákvörðun að fjarlægja barn ekki úr 

óviðunandi aðstæðum haft enn alvarlegri afleiðingar fyrir barnið. Barn sem býr við 

alvarlegan misbrest getur átt það á hættu að verða fyrir varanlegum skaða (Anni G. 

Haugen, 2004).  

Ástæður þess að grípa þarf til vistunar utan heimilis geta verið af margvíslegum toga 

sem tengist barninu og fjölskyldu þess. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Guðrúnar 

Kristinsdóttur (2004) vegur slæm félagsleg staða foreldra þungt þegar orsakir 

fósturráðstöfunar eru skoðaðar og eins kemur þar fram að aðstöðuleysi foreldra, sér í 

lagi einstæðra mæðra, er áhættuþáttur. Áfengis- og vímuefnaneysla foreldra og/eða 

tilfinningalegir erfiðleikar eru einnig áhættuþættir. Ýmsar aðrar óviðunandi 

uppeldisaðstæður sem flokkast undir vanrækslu eða misbrest í uppeldi geta legið að 

baki fósturráðstöfun. Hér er t.d. átt við kynferðislega misnotkun, líkamlegar refsingar 

eða ofbeldi af hvaða tagi sem það kann að vera af hálfu foreldra, annara 

heimilismeðlima eða jafnvel barnanna sjálfra (Barnaverndarstofa, 2006a; Christiansen 
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og Anderssen, 2009; Egelund og Hestbæk, 2003). Í nýlegri íslenskri rannsókn þar sem 

verið var að skoða aðgerðir barnaverndar vegna barna sem bíða tjón af áfengis- eða 

vimuefnavanda foreldra kemur fram að rekja megi um helming fósturráðstafana til 

neysluvanda foreldra (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2012).  

Anni G. Haugen tók fyrir Íslands hönd þátt í samnorrænni rannsókn þar sem skoðað 

var hvernig beitingu úrræða hérlendis væri háttað í barnaverndarmálum. Kannað var 

meðal annars hvaða atriði ráða því að barnaverndastarfsmaður leggur til að barni verði 

komið fyrir í fóstri. Niðurstöðurnar voru kynntar árið 2004 og leiddu þær í ljós að 

megináhersla er lögð á að veita stuðning inni á heimili barnsins, sér í lagi í tilfellum yngri 

barna. Ef stuðningur skilar ekki tilætluðum árangri er barni komið fyrir í fóstur. Þá eru 

börnin gjarnan orðin eldri og vandinn orðinn langvarandi. Foreldrar ráða ekki lengur við 

ástandið og það er metið sem svo að barnið þurfi að komast í aðrar og bættar aðstæður. 

Í tilfellum þar sem ekki verður hjá því komist að vista barn utan heimilis er lögð áhersla á 

að koma yngri börnum fyrir í fóstri og þá frekar eldri börnum á meðferðarheimili (Anni 

G. Haugen, 2004). 

Þegar kannað var hverskonar fósturráðstöfun kunni að henta barni best miðað við 

aðstæður fjölskyldunnar kom í ljós að þegar vandi foreldra er áfengisneysla er oftast lagt 

til að barn fari í tímabundið fóstur. Í þeim tilvikum þar sem vandinn tengist 

þroskahömlun foreldra eða vanrækslu af þeirra hálfu er frekar lagt til að barn fari í 

varanlegt fóstur. Ef um alvarlegan hegðunarvanda er að ræða eða ofbeldi, og þá oftast 

af hálfu unglings, er viðkomandi vistaður tímabundið á stofnun (Anni G. Haugen, 2004). 

Höfundur bendir á að þessi rannsókn fór fram á þeim tíma sem nýtt barnaverndarúrræði 

eða styrkt fóstur var tekið í notkun hjá Barnaverndarstofu. Eftir að styrkt fóstur kom til 

er frekar gripið til þess úrræðis en meðferðarheimilis þegar ungmenni eiga við 

hegðunarvanda að stríða. Þá er viðkomandi ungmenni um stundarsakir vistað á 

einkaheimili (fósturheimili) með sérstaka umönnun og þjálfun (Barnaverndarstofa, 

2003; Barnaverndarstofa, e.d.; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Á undanförnum 

árum hafa fleiri meðferðarúrræði verið tekin til notkunar sem hafa það að markmiði að 

draga úr vistun á börnum utan heimilis. Barnaverndarstofa innleiddi árið 2008 MST 

fjölkerfameðferð (e. Multisystemic Therapy) sem tekur mið af helstu áhættuþáttum sem 

valda hegðunarvandamálum á meðal unglinga. Áherslur MST eru  fyrst og fremst 
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foreldrafærni þar sem meðferðaraðilinn styður foreldra inni á heimilinu í 

uppeldishlutverkinu með því að leiðbeina þeim svo þeir séu frekar í stakk búnir til þess 

að takast á við vandamál sem upp koma ( Barnaverndarstofa, 2008).   

2.4 Fjöldi fósturbarna í sögulegu samhengi  

Á upphafsárum barnaverndarnefnda á Íslandi, eða frá árinu 1932, höfðu nefndirnar ekki 

úr mörgum vistunarúrræðum að velja fyrir börn. Barnaverndarstarfsmenn reyndu að 

leiðbeina foreldrum, „ávíta“ þá og aðstoða með ýmsum hætti. Ef slíkar aðgerðir báru 

ekki árangur var barn fjarlægt af heimili og því komið fyrir á öðru heimili og þá oftast í 

sveit (Símon Jóh. Ágústsson, 1942).  

Uppeldisstofnanir fyrir börn og ungmenni á vegum ríkisins voru ekki komnar til 

sögunnar á þessum árum. Aftur á móti starfræktu einstaklingar og félagasamtök í 

Reyjavík stofnanir fyrir börn á árunum 1932–1947 (Bragi Guðbrandsson, 2007). Tíðni 

vistunar á börnum og ungmennum utan heimilis jókst nokkuð ört á þessum árum. Árið 

1935 taldi Barnavernd Reykjavíkur þörf á að koma 19 börnum í fóstur. Aðeins ári síðar, 

eða 1936, voru börnin sem nefndin vildi koma fyrir orðin 42 (Barnaverndarráð Íslands, 

1941). Árið 1945 kom Barnavernd Reykjavíkur svo 122 börnum og ungmennum fyrir 

utan heimilis. Það var orðið erfiðleikum háð að finna sveitardvöl fyrir þessi börn og að 

mati Barnaverndarráðs voru heimilin sem treystu sér til að taka börnin orðin of fá 

(Barnaverndarráð Íslands, 1947).  

Við endurskoðun barnaverndarlaganna 1947 var í fyrsta skipti kveðið á um heimild 

til reksturs barnaheimila fyrir börn og ungmenni, allt upp í 20 ára einstaklinga, sem áttu 

sögu um afbrot eða áhættuhegðun. Skipuð var nefnd sem lagði til ári síðar að sett yrðu á 

laggirnar upptökuheimili fyrir drengi annars vegar og stúlkur hins vegar (Bragi 

Guðbrandsson, 2008). Á þessum árum var mikið rætt um þörf fyrir uppbyggingu 

stofnana fyrir börn og unglinga og fjölgaði vistunarplássum á stofnunum af hálfu rikis og 

borgar í kjölfarið (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 1957; Bragi Guðbrandsson, 2007). 

Árið 1966 voru rekin fimm vistheimili á vegum Reykjavíkurborgar og gátu 110-120 börn 

dvalist á þessum heimilum (Barnaverndarráð Íslands, 1968).  

Um 1960 voru foreldrar farnir að gera þá kröfu í auknum mæli að vandi barna þeirra 

væri leystur á annan hátt en með því að koma þeim í fóstur (Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur, 1963). Jafnframt var farið að bera á gagnrýni af hálfu fagfólks á 
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stofnanavistanir á börnum. Umræðan byggðist meðal annars á rannsóknum sem gáfu 

vísbendingu um skaðsemi þess að vista börn á stofnunum og að þess í stað ætti að búa 

þeim fjölskylduvænt umhverfi (Sigurjón Björnsson, 1967). Árið 1967 ákvað Barnavernd 

Reykjavíkur að endurskoða ríkjandi hugmyndir um vistun barna utan heimilis. Í 

framhaldi af því varð stefnubreyting í framkvæmd á vistunarmálum 

Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar sem þá var verið að koma á laggirnar og tók við 

þessum málaflokki í borginni (Björn Björnsson, 1969). Í kjölfarið fækkaði 

vistunarplássum á stofnunum Reykjavíkurborgar ætluð börnum og unglingum um 51% á 

tímabilinu 1968–1980. Aftur á móti hafði fjöldi fósturbarna ekki tekið marktækum 

breytingum á þessum árum (Guðrún Kristinsdóttir, 1981).   

 Í Áfangaskýrslu Félagsmálastofnunar Reykjavíkur 1989 kom í ljós að á tímabilinu 

1971–1987 hafði Barnaverndarnefnd Reykjavíkurborgar ráðstafað 201 barni í varanlegt 

fóstur. Þar af var 193 börnum ráðstafað einu sinni en átta börnum tvisvar. 

Fósturráðstafanirnar voru því alls 209 á tímabilinu. Töluverðar sveiflur voru á því hversu 

mörgum börnum var ráðstafað á ári hverju eða allt frá einu barni upp í 22 börn á ári 

(Sigríður Jónsdóttir, 1993). 

2.5 Fjöldi fósturbarna frá árinu 1996 

Til að átta sig betur á fjölda barna sem ráðstafað er í fóstur á ári hverju verða nú 

skoðaðar tíðnitölur Barnaverndarstofu sem sýna fjölda barna í mismunandi tegundum 

fósturs síðustu ára.   

Í Yfirliti fósturmála á Íslandi á árunum 1996–1999 kemur fram að rúmlega tvö 

hundruð börn hafa dvalið hjá fósturforeldrum árlega á tímabilinu. Á þessum árum voru 

ráðstafanir barna á bilinu 40–50 á ári og rúmlega helmingur umsókna kom frá Reykjavík. 

Nokkur breyting var á milli ára og hafði þeim börnum fækkað sem fóru í varanlegt 

fóstur. Börnum í tímabundnu fóstri fjölgaði aftur á móti úr 36 börnum 1996 í 68 börn 

árið 1999. Vísbendingar voru um að tímabundið fóstur væri oftar notað sem 

stuðningsúrræði í barnavernd en áður hafði verið (Barnaverndarstofa, 2000).   

Árið 2000 varð einnig talsverð breyting á fjölda barna sem vistuð voru tímabundið. 

Þannig voru 36 börn í tímabundnu fóstri árið 1996 en aðeins fjórum áður síðar voru 

börnin sem komið var í tímabundið fóstur orðin 80. Forsvarsmenn Barnaverndarstofu 

telja að hluta af skýringunni megi rekja til vanskráningar sökum þess að það hafi tekið 
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barnaverndaryfirvöld tíma að laga sig að breyttum lögum um gerð fóstursamninga. Aftur 

á móti var fjöldi barna í varanlegu fóstri stöðugri árið 2000 eða 189 börn samanborið við 

193 árið 1996 (Barnaverndarstofa, 2001) 

Á árunum 2001–2004 var fjöldi barna í varanlegu fóstri nokkuð stöðugur eða á bilinu 

170–183 börn á ári. Þrátt fyrir að meirihluti þeirra barna sem sett voru í fóstur hafi farið 

í varanlegt fóstur fjölgaði börnum í tímabundnu fóstri jafnt og þétt eða úr 83 börnum 

árið 2001 í 115 árið 2004. Auk þess voru níu börn sett í styrkt fóstur árið 2003 en þá var 

sú tegund af fóstri nýtt meðferðarúrræði sem tók gildi með Barnaverndarlögum nr. 

80/2002 (Barnaverndarstofa, 2002, 2006a).  

Yfirlit fósturráðstafana á tímabilinu 2003–2009 sýnir að börnum í fóstri fjölgar jafnt 

og þétt. Þannig voru 208 börn í fóstri árið 2004 og 2009 voru þau orðin 325 

(Barnaverndarstofa, 2012). Heildarfjöldi barna í fóstri árlega á tímabilinu 2009–2013 er 

nokkuð svipaður eða 323–340 börn. Helsta breytingin var á árunum 2012–2013 en þá 

hélt börnum í varanlegu fóstri áfram að fjölga en börnum í tímabundnu fóstri fækkaði. 

Börn í styrktu fóstri voru 20 á árinu 2009, en þeim fjölgaði í 30 árið 2011 og fækkaði 

síðan niður í 24 börn árið 2013 (Barnaverndarstofa, 2014). 

2.6  Barnaverndarlög, breytingar og þróun er varða fósturráðstafanir 

Með setningu Barnaverndarlaga nr. 43/1932 urðu þáttaskil í íslenskri barnaverndarsögu. 

Þá voru í fyrsta skipti sett lög sem fjölluðu eingöngu um barnavernd og leystu þau af 

hólmi sundurleit lagaákvæði sem áður höfðu gilt um málaflokkinn (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004; Þingskjal 403, 2001–2002). Tilurð 

laganna má meðal annars rekja til ört vaxandi borgarsamfélags sem leiddi af sér þörf 

fyrir skipulagt starf barnaverndar til að tryggja og vernda frekar öryggi barna (Anni G. 

Haugen, 2004). Guðrún Kristinsdóttir (2008) telur að með tilkomu barnaverndarlaga hafi 

í rauninni verið gerðar opinberar ráðstafanir gegn eymd, fátækt og glæpum í kjölfar 

borgarvæðingar víða um heim.    

Ísland var síðast Norðurlandanna til að setja heildstæð lög um barnavernd. Reynslan 

hafði sýnt það í nágrannalöndum okkar að þörf væri á heildstæðum lögum um réttindi 

barna. Þrátt fyrir það einkenndist umræðan á Alþingi af spurningum um hvort þörf væri 

fyrir slík lög hér á landi þar sem þjóðin væri fámenn og lítil borgarmenning. Í ljósi þess 

hvað sveitarfélög voru fámenn var lagt til að einungis yrðu sett barnaverndarlög fyrir 



28 

Reykjavík. Óþarft væri að setja slík lög í minni kaupstöðum þar sem lögin þóttu einnig 

ógna öryggi einkalífs heimilisins. Með setningu laganna var í fyrsta sinn öll stjórn og 

meðferð barnaverndarmála á landsvísu falin ríkisvaldi og sveitarstjórnum. Var það von 

manna að umræddar breytingar hefðu það í för með sér að barnavernd yrði efld og 

þannig mætti mæta þeim vanda sem borgarmyndunin hefði í för með sér (Þingskjal 

155‒156, 1932).  

Með þessari lagasetningu má segja að lagður hafi verið grunnur að starfi 

barnaverndar sem við þekkjum í dag. Kveðið var á um að settar yrðu á fót 

barnaverndarnefndir í bæjarfélögum landsins sem teldu 300 eða fleiri íbúa. Í fámennari 

byggðarlögum skyldi skólanefnd hins vegar sinna slíkum verkefnum (Þingskjal 403, 

2001–2002). Nýja barnaverndarlöggjöfin hafði mikil áhrif á skipulag og framkvæmd 

félagsmála almennt. Áherslur ríkis og sveitarfélaga í félagsmálum breyttust og var upp 

frá þesssu hugað meira að málefnum fjölskyldna og stuðlað frekar að velferð barna 

(Sveinn H. Ragnarsson, 1995).  

Í kjölfar setningar Barnaverndarlaganna nr. 43/1932 var stofnað barnaverndarráð. 

Hlutverk þess var meðal annars að hafa eftirlit með öllum „barnahælum“ á landinu. 

Heimilt var að ráðstafa barni af heimili ef þess var talin þörf og koma þeim börnum þá á 

góðan samastað um lengri eða skemmri tíma í samráði við foreldra (Lög um barnavernd 

nr. 43/1932). Fyrstu barnaverndarlögin þóttu ekki nægilega nákvæm og eftir 

endurskoðun á þeim voru í þeirra stað sett Lög um vernd barna og ungmenna nr. 

29/1947. Samkvæmt þessum nýju lögum var barnaverndarstarfsmanni skylt að láta það 

sig varða væri honum kunnugt um að barn byggi við bág kjör. Í fyrstu skyldu foreldrar 

áminntir og barn síðan tekið af heimili þætti það ákjósanlegasti kosturinn í stöðunni og 

barninu þá komið fyrir í fóstri. Eins bæri starfsmanni skylda til að koma munaðarlausu 

barni til aðstoðar og finna því gott heimili (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 

29/1947). Þessi lög féllu úr gildi með tilkomu Laga um vernd barna og ungmenna nr. 

53/1966.  

Með nýjum lögum 1966 var farið með enn nákvæmari hætti í ýmsa þætti er 

vörðuðu aðbúnað og velferð barna. Samkvæmt nýju lögunum var barnaverndarnefnd 

skylt að gera viðeigandi ráðstafanir hefði hún vitneskju um að aðbúnaði barns væri á 

einhvern hátt ábótavant. Ráðstafanir þessar gátu falist í því að leiðbeina foreldrum eða 
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forráðamönnum, eða áminna þá. Stafaði barninu hætta af aðila innan veggja heimilisins 

bar barnaverndarstarfsmanni að koma viðkomandi aðila út af heimilinu eða taka barn af 

heimili og fela öðrum forræði þess þætti það henta best. Það sama átti við ef hegðun 

barns var á þann veg að ekki þótti sýnt að foreldrar gætu veitt barninu tilhlýðilega 

umönnun og því skyldi þá komið fyrir á góðu heimili, uppeldisstofnun eða vistheimili. 

Einnig var kveðið á um að hvorki mætti taka barn í fóstur né ljúka fóstri án þess að 

barnaverndarnefndir væru þar með í ráðum (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 

53/1966). 

Með tilkomu laga um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 var kveðið skýrar á um 

börn og fósturráðstafanir en áður hafði verið gert. Fósturráðstöfun var skilgreind á þann 

hátt að barnaverndarnefnd var heimilt að fela sérstökum fósturforeldrum ýmist forsjá 

eða umsjón barns með eða án samþykkis foreldris. Eins ef barn var forsjárlaust eða 

barnaverndarnefnd hafði forsjá í ákveðinn tíma. Um tvenns konar fóstur var að ræða; 

tímabundið og varanlegt. Það féll í verkahring barnaverndarnefnda að velja 

fósturforeldra með tilliti til aðstæðna, hæfni og reynslu þeirra og þarfa barnsins. Í lögin 

voru sett ákvæði um að barn sem var í fóstri óháð samþykki kynforeldra átti rétt á 

umgengni við foreldra sína eða aðra nákomna. Þar var einnig kveðið á um í fyrsta skipti 

að kynforeldrum bæri skylda til að hafa samband við barn sitt svo framarlega sem það 

skaðaði ekki hagsmuni barnsins, en það var á valdi barnaverndar að meta það (Lög um 

vernd barna og ungmenna nr. 58/1992). Ýmis nýmæli fylgdu í kjölfarið á þessum nýju 

lögum frá 1992. Má þar fyrst nefna að málefni barnaverndar voru færð undir ráðuneyti 

félagsmála, en fram að því höfðu þau heyrt undir menntamálaráðuneytið, en 

barnaverndarráð fór áfram með fullnaðarúrskurðarvald í barnaverndarmálum (Þingskjal 

680, 1991–1992; Þingskjal 403, 2001–2002). 

Yfirgripsmiklar breytingar voru gerðar á lögum um vernd barna og ungmenna árið 

1995 þar sem þörf var á að endurskoða skipulag og uppbyggingu barnaverndarmála í 

landinu. Í kjölfarið var sérstakri stjórnsýslustofnun falið að sjá um daglega stjórn 

barnaverndarmála í landinu. Árið 1995 var Barnaverndarstofa stofnsett og tók stofnunin 

við eftirlitshlutverki af félagsmálaráðuneytinu. Barnaverndarstofa starfar eftir gildandi 

Barnaverndarlögum nr. 80/2002 og hefur  yfirumsjón með öllum þeim viðfangsefnum 

sem snerta starfsemi barnaverndarnefnda sveitarfélaga. Stofnuninni er meðal annars 
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ætlað að hafa umsjón með öllum fósturmálum í landinu, útvega og meta hæfni verðandi 

fósturforeldra og veita þeim fræðslu (Barnaverndarstofa, 2000; Þingskjal 403, 2001–

2002).    

Gildandi barnaverndarlög nr. 80/2002 voru sett, eins og svo oft áður, í þeim tilgangi 

að bæta barnaverndarstarfið. Lögin eru rammi um uppbyggingu barnaverndarkerfis hér 

á landi og fela í sér lýsingar á heimildum þess og skyldum, kveða á um úrræði og segja til 

um málsmeðferðir, ákvarðanatökur og úrskurðarvald. Meðal þeirra fjölmörgu nýmæla 

sem lögin frá 2002 kveða á um ber helst að nefna í þessu samhengi að ríki og 

sveitarfélögum ber nú skylda til að útbúa framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum á 

fjögurra ára fresti (Barnaverndarstofa, 2002).  

Þegar litið er yfir lagalega þróun á fósturmálum hérlendis er ljóst að mikið hefur 

breyst frá árinu 1932 þegar fyrstu barnaverndarlögin voru sett hvað varðar umönnun og 

réttindi barna.  

2.7 Fósturráðstöfun og þátttaka barna  

Íslensk stjórnvöld undirrituðu Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins árið 

1992 (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). Barnasáttmálinn, eins og 

hann er jafnan kallaður, var hins vegar ekki lögfestur hér á landi fyrr en 2013 og upp frá 

því varð hann hluti af íslenskri löggjöf (Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Með tilkomu Barnasáttmálans kom fram ný hugsun um að hagsmunir barna skyldu 

ávallt vera í fyrirrúmi þegar unnið væri að málefnum þeirra. Áhersla er á þátttöku barna 

í samræmi við aldur þeirra og þroska. Meðal annars er kveðið á um að ávallt skuli hlusta 

á skoðanir barna og sjónarmið þeirra við málsmeðferð þegar hún snýr að aðskilnaði 

barna við foreldra sína (Þórhildur Líndal, 2007). Í barnaverndarlögunum má sjá ýmiss 

ákvæði úr Barnasáttmálanum svo sem rétt barnsins til að fá upplýsingar, tjá sig og hafa 

áhrif á ákvarðanir sem varðar það sjálft. Tilkoma samningsins leiddi ekki aðeins til þess 

að réttindi barnsins styrktust heldur varð barnið sýnilegra í vinnslu barnaverndarmála. 

Aukin áhersla var á samvinnu við barnið, áður hafði ákvæði um samvinnu fyrst og fremst 

snúið að foreldrum (Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005).  
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Áður en ákvörðun um ráðstöfun barns í fóstur er tekin ber barnaverndarnefndum 

að fullreyna vægari stuðningsúrræði til stuðnings fjölskyldu sem og að tryggja hagsmuni 

barnsins áður en önnur meira íþyngjandi úrræði eru reynd, nema um sé að ræða 

neyðartilvik þar sem barn er í hættu og þarf að taka það umsvifalaust af heimili. 

Barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í fóstur ber að senda beiðni til 

Barnaverndarstofu um fósturheimili. Þá velur Barnaverndarstofa í samvinnu við 

barnaverndarnefnd fósturforeldra úr hópi þeirra sem eru á skrá hjá Barnaverndarstofu, 

með tilliti til hagsmuna barnsins. Þá skulu bæði barn og aðstandendur þess fá tækifæri 

til að koma skoðunum sínum á framfæri og að tekið sé tillit til skoðanna þeirra eins og 

kostur er (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2011; Reglugerð um fóstur 

nr. 804/2004).  

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 og reglugerð um fóstur nr. 804/2004 er 

ein af skyldum starfsmanna barnaverndanefnda að gæta hagsmuna barna, stuðla að 

stöðugleika í lífi þeirra og að sem minnst röskun verði á högum þeirra. Við gerð 

fóstursamnings skal ávallt vera markaður ákveðinn tími sem fóstur á að vara. 

Ákvörðunin um tímalengd fósturs ræðst meðal annars af þeirri áætlun sem gerð hefur 

verið í máli barns þar sem tekið er tillit til aldurs og þroska þess, hagsmuna og 

stöðugleika. Áætlun er yfirleitt gerð í samvinnu við kynforeldra og fósturforeldra. Ef 

aðilar máls vita ekki hversu lengi fóstur skal vara getur það valdið erfiðleikum hjá barni, 

kynforeldrum og fósturforeldrum. Barn getur átt erfitt með að mynda tengsl við 

fósturforeldra sína og fósturforeldrar geta orðið óöruggir um hlutverk sitt og jafnframt 

átta kynforeldrar sig ekki á hver staða þeirra er í málinu (Barnaverndarstofa, 2006b). 

Samningur um tímabundið fóstur skal aldrei vara lengur en eitt ár í senn. Þá skal 

ekki endurnýja samning um tímabundið fóstur oftar en einu sinni nema í algjörum 

undantekningartilfellum. Með því er reynt að skapa stöðugleika í lífi barnsins og 

hagsmuna þess gætt. Þannig á tímabundið fóstur ekki að vara lengur en samanlagt í tvö 

ár í senn nema í undantekningartilfellum. Almennt er talið að tvö ár sé nægur tími til að 

bæta aðstæður barnsins. Ef útséð er að barn geti ekki farið heim eftir þann tíma er gert 

ráð fyrir því að barni sé komið fyrir í varanlegu fóstri. Sterk rök þurfa að liggja fyrir því að 

framlengja eigi samning um tímabundið fóstur. Gera má samning um styrkt fóstur allt til 

eins árs í senn og getur Barnaverndarstofa gefið leyfi fyrir því að endurnýja samning í 
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sérstökum tilfellum. Þegar um er að ræða mál þar sem foreldrar hafa afsalað sér forsjá 

eða hafa verið sviptir forsjá yfir börnum sínum þá er heimilt að ákveða að fóstur skuli 

verða varanlegt eða þar til barn verður sjálfráða (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

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

Í barnaverndarlögunum er lögð áhersla á samvinnu við aðila máls, svo sem við barn, 

forsjáraðila eða aðra sem á einhvern hátt koma að málinu svo unnt sé að koma til móts 

við þarfir barna og fjölskyldna þeirra eins og kostur er. Þó eru undantekningar á þessari 

samvinnu í málum þar sem hún er ekki talin þjóna hagsmunum barnsins. Þá er átt við 

tilfelli þegar foreldri er grunað um líkamlegt- eða kynferðislegt ofbeldi gegn barni sínu 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 

56/2004).  

Í kjölfar ákvörðunar barnaverndarnefndar um að koma barni fyrir í fóstri ber 

starfsmaður barnaverndanefndar ábyrgð á því að undirbúa aðskilnað barnsins við 

foreldra sína ásamt því að búa það undir væntanlegt fóstur (Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004). Í reglugerð um fóstur nr. 804/2004 og í barnaverndarlögum nr. 80/2002 

kemur fram að starfsmanni barnaverndarnefndar beri að upplýsa barnið og útskýra fyrir 

því bæði forsendur þess að því sé ráðstafað í fóstur og hvaða þýðingu það hefur, eftir 

því sem aldur og þroski gefur tilefni til. Hafa ber í huga að nær undantekningarlaust 

hefur verið langur aðdragandi í máli barnsins, þar sem almenn stuðningsúrræði hafa 

verið reynd og ekki borið árangur áður en barni er ráðstafað í fóstur (Barnaverndarstofa, 

2006b). 

Barnaverndarnefnd skal heimsækja með reglubundnum hætti börn sem vistuð eru á 

vegum barnaverndarnefndar á heimilum og stofnunum og ekki sjaldnar en einu sinni á 

ári og oftar ef þurfa þykir. Þá leggur barnaverndarnefnd áherslu á að sami starfsmaður 

fylgi barni frá upphafi máls til loka þess. Fulltrúi barnaverndarnefndar skal reglulega 

hafa frumkvæði að því að tala við barnið  meðan fósturráðstöfun varir, með það að 

markmiði að fylgjast með högum og líðan þess ásamt því að fylgjast með hvort markmið 

fósturráðstöfunnar beri árangur. Þá skal barnaverndarnefnd veita bæði barni og 

fósturforeldrum þann stuðning sem á þarf að halda á meðan fóstur varir, hvort sem það 

er vegna sérfræðiaðstoðar, stuðningsúrræða eða annarrar þjónustu sem tilgreind er í 

fóstursamningi. Á meðan barn er í fóstri ber barnaverndarnefnd að hvetja og styrkja 
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barn í að greina frá sjónarmiðum sínum hvað varðar hagi þess og líðan (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2011; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Í samráði við alla aðila máls skal barnaverndarnefnd vera búin að gera skriflega 

áætlun um áframhaldandi meðferð barns ekki seinna en mánuði áður en áætlað er að 

fóstri ljúki. Í áætluninni er staða barnsins metin, hvaða markmiðum hefur verið náð og 

hvaða markmiðum á eftir að á ná þar sem hlutverki hvers og eins er lýst nákvæmlega. 

Áætlunin er tímasett og í henni er gert ráð fyrir endurmati. Ef það kemur í ljós að 

markmiðum hefur ekki verið náð er gerð ný áætlun. Við lok fósturs ber 

barnaverndarnefnd að undirbúa barn fyrir aðskilnað við fósturforeldra og það sem koma 

skal að loknu fóstri. Fósturforeldrar bera ábyrgð á að vanda vel viðskilnað við fósturbarn 

sitt. Fóstri barns lýkur síðan formlega þegar barnaverndaryfirvöld, fósturforeldrar, 

kynforeldrar og barn eru sammála um að markmiðum fósturráðstöfunnar hafi verið náð. 

Fósturráðstöfun barns getur einnig lokið þegar barn nær sjálfræðisaldri. Meti 

barnaverndarnefnd það aftur á móti svo að fóstur skuli framlengt til tuttugu ára aldurs 

er það gert í samráði við barnið (Barnaverndarstofa, 2011; Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004). Barnaverndarstofu og barnaverndarnefnd ber að veita fósturforeldrum  

stuðning og fræðslu. Barnaverndarnefnd á að sjá til þess að bæði eftirlit með barni og 

fósturheimili sé fullnægt á meðan fóstri stendur. Barnaverndarnefnd ber einnig skylda til 

að gæta þess að barn fái viðeigandi stuðning ásamt kynforeldrum þess 

(Barnaverndarstofa, 2012).  

Áhersla á þátttöku barna hefur  verið í forgrunni í allmörg ár en þrátt fyrir það sýna 

rannsóknir að gera þarf betur í þeim málum. Rannsóknir hafa sýnt að þegar sjónarmið 

barna í barnaverndarmálum koma fram er það oftast í gegnum þriðja aðila, svo sem 

talsmann þeirra. Þá hafa félagsráðgjafar einnig talað um að þá skorti kunnáttu til að tala 

við börn  (Anni G. Haugen, 2004; Holland og Scourfield, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn og foreldrar vilja vera þátttakendur í eigin málum og 

að tekið sé tillit til sjónarmiða þeirra. Forsendur fyrir bættu samstarfi milli 

barnaverndanefnda og málsaðila er þegar málsaðilum er kunnugt um hvað tekur við, 

hvaða úrræðum er verið að beita og hvaða markmiðum skal ná. Börn segjast almennt 

eiga auðveldara með að leita sér aðstoðar eftir því sem samráð milli þeirra og 

starfsmanna barnaverndanefnda er meira (Anni G. Haugen 2011). Niðurstöður 
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rannsókna hafa einnig sýnt að upplifun barna og foreldra í barnaverndarmálum er að 

starfsmenn hafa ekki samráð við þau og að ekki sé tekið tillit til sjónarmiða þeirra. Í þeim 

tilfellum þar sem samráð er haft við börn er það yfirleitt þegar þarf að útskýra fyrir barni 

eða gera því grein fyrir ákveðnum atriðum máls (Anni G. Haugen, 2004; 2010; 2011).  

Sjónarhorn starfsmanna barnaverndarnefnda hefur einnig verið skoðað og sýna 

niðurstöður að fagaðilar telja sig ávallt hafa samráð við börn og foreldra við gerð 

áætlana en að samvinnan sé aftur á móti mjög vandasöm (Anni G. Haugen, 2010; 2011). 

Rannsóknir gefa skýrt til kynna að grunnurinn að farsælum málalokum  í 

barnaverndarmálum felist öðru fremur í góðri samvinnu milli foreldra og 

barnaverndarstarfsmanns og þeir hafi sameiginlegan skilning á því hverjir erfiðleikarnir 

eru sem vinna þarf með (Anni. G. Haugen, 2010; Barnaverndarstofa, 2006b). Samráð við 

kynforeldra og barn getur verið mikilvægur þáttur fyrir stöðugleika barns og það hvernig 

tekst til í barnaverndarmálum þar sem frekari samvinna getur leitt til betri árangurs og 

betri stöðugleika á tengslamyndun barns (Anni G. Haugen, 2004; 2011; Berk, 2010). 

Starfsmenn barnaverndar hafa margir hverjir sagt að þeir eigi erfitt með að ræða við 

börn þar sem þeir telja sig ekki hafa færni í að ræða svo viðkvæm mál við þau. 

Starfsmenn hafa því lagt áherslu á mikilvægi þess að þeir fái bæði kennslu og þjálfun í 

því að ræða við börn og vera þá betur í stakk búin til að mæta auknum kröfum um 

samvinnu (Barnaverndarstofa, 2006b).
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3 Staða þekkingar 
Í þessum kafla verður fjallað um stöðu þekkingar er tengist líðan og tengslum barna í 

fóstri. Byrjað verður á umfjöllun út frá kenningarlegu sjónarhorni sem höfundur tengir 

við viðfangsefni rannsóknarinnar. Síðan verður fjallað um niðurstöður rannsókna, 

innlendra sem erlendra, á afdrifum fósturbarna.   

3.1 Líðan og tengsl  

Út frá sjónarhorni félagsráðgjafar er lögð áhersla á sálfélagslega nálgun og á að skoða 

þurfi  einstaklinginn í vistfræðilegu samhengi þar sem tekið er mið af honum í 

aðstæðum hans. Með slík markmið að leiðarljósi þarf félagsráðgjafi að starfa út frá 

fjölbreyttum kenningarlegum grunni.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er annars vegar tengt við tengslakenningu Bowlby (e. 

attachment theory) og hins vegar við fjölskyldukenningar (e. family system theory). 

Höfundur telur að tengslakenningar eigi hvað best við þegar verið er að fjalla um 

aðskilnað barna við foreldra sína. Forsenda þess að skilja viðbrögð barna við slíkum 

áföllum og áhrif þeirra á þroska þeirra er að þekkja og skilja mikilvægi tilfinningatengsla 

(Sadock og Sadock, 2003). Fjölskyldukenningar skýra meðal annars mikilvægi 

fjölskyldunnar í lífi einstaklingsins og veita ákveðin viðmið við að skilja tilfinningatengsl 

og samskipti innan hennar (Walsh og Harrigan, 2003).  

3.2 Tengslakenning  

Í daglegu tali merkir hugtakið tengsl samband eða vensl á milli fólks. Samkvæmt 

tengslakenningu hefur það sértækari merkingu og vísar til tengingar á milli barns og 

foreldris eða umönnunaraðila. Talið er að tilfinningalegur og félagslegur þroski fari að 

mótast strax með fyrstu tengslum sem einstaklingur á við aðra manneskju. Öðru fremur 

eru þetta tengsl milli barns og aðalumönnunaraðila, sem oftast er móðirin, en síðar 

koma aðrir til skjalanna svo sem faðirinn og þeir sem annast barnið mest (Bowlby, 1991; 

Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  
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Breski geðlæknirinn og sálgreinirinn John Bowlby (1907–1990) lagði áherslu á 

mikilvægi tengslamyndunar í æsku og er hann almennt talinn frumkvöðull 

tengslakenninga (e. attachment theory). Bowlby þróaði hugmyndir sínar um 

tengslamyndun á sjötta áratug síðustu aldar en þá starfaði hann hjá Alþjóða 

heilbrigðisstofnunni (WHO) sem ráðgjafi í vandamálum heimilislausra barna. Með 

kenningu sinni gjörbreytti Bowlby hugsun manna um tengsl milli barns og 

umönnunaraðila og um hvernig röskun af völdum aðskilnaðar, vanrækslu og 

ástvinamissis getur haft áhrif á börn (Sadock og Sadock, 2003).   

 Tengslakenningar fjalla um mikilvægi frumtengsla á félags- og tilfinningaþroska 

barna (Bowlby, 1991; Sadock og Sadock, 2003). Samkvæmt tengslakenningu Bowlby eru 

fyrstu nánu tengsl einstaklingsins grundvallaratriði í þroska hans og þau leggja grunn að 

öllum öðrum samböndum sem einstaklingurinn myndar seinna á ævinni. Barn sem 

upplifir nærgætni og umhyggju foreldra sinna í æsku er talið líklegra til að þroska með 

sér örugg tengsl til framtíðar (Berk, 2010; Bowlby, 1991). Börn hafa þörf fyrir umönnun 

af hálfu foreldra eða fullorðins aðila sem er næmur fyrir tilfinningaþörfum þeirra og 

bregst jákvætt við þeim. Með því móti myndast tilfinningatengsl sem veita barninu 

öryggistilfinningu og auðveldar því að þróa með sér félagslega færni, tilfinningagreind og 

samkennd, og þau læra að byggja upp traust gagnvart öðrum. Börn sem ná þessari 

hæfni og upplifa öryggi og vernd frá umönnunaraðila ættu því að vera betur undir það 

búin að takast á við áföll síðar á ævinni en börn sem skortir náin tilfinningatengsl 

(Sadock og Sadock, 2003).  

Mary Ainsworth (1913–1999), sem var bandarískur þróunarsálfræðingur, 

sannreyndi hugmyndir Bowlby um tilfinningatengsl og störfuðu þau saman um tíma. 

Ainsworth vann að því að „víkka“ út tengslakenninguna og sérstakt framlag hennar til 

kenningarinnar kallast „ókunnar aðstæður“ (e. strange situation) þar sem viðbrögð 

barna voru könnuð í ókunnugum aðstæðum. Síðan voru þessi geðtengsl barna flokkuð í 

örugg og óörugg tengsl (Bretherton, 1992). Örugg geðtengsl (e. securely attached) eiga 

sér stað þegar barn upplifir sig í öruggum höndum umönnunaraðila, sér í lagi þegar það 

er að kanna umhverfi sitt og læra nýja færni. Börn sem upplifa að þau séu vernduð af 

umönnunaraðila og eru laus við kvíða og hræðslu um að vera yfirgefin eru þess í stað 

forvitin og örugg í samskiptum við umheiminn (Sadock og Sadock, 2003). Börn sem eru í 
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óöruggum tengslum við umönnunaraðila treysta því hins vegar ekki að hann muni 

bregðast við tilfinningalegum þörfum þeirra. Óvissuástand barnsins getur leitt til þess að 

það hunsi umönnunaraðilann þegar hann sýnir huggun. Við þessar aðstæður getur 

umönnunaraðili átt erfitt með að greina á milli þjáningar barnsins og þess að það þarf að 

finna fyrir nálægð og huggun. Þá reynir á hvort umönnunaraðilinn bregst við á öruggan 

hátt og sinni þörfum barnsins. Ef umönnunaraðili ber hins vegar ekki skynbragð á þarfir 

barnsins er líklegt að hann bregðist við á óöruggan hátt (NSW Department of 

Community Services, 2006).  

Ein tegund óöruggra tengsla eru svo kölluð „ruglingsleg tengsl“ (e. disorganised 

attachment). Ruglingsleg tengsl eru talin myndast meðal annars hjá börnum sem óttast 

umönnunaraðila sinn. Tengslaruglingur getur komið til vegna líkamlegs, andlegs eða 

kynferðislegs ofbeldis af hálfu umönnunaraðila. Slíkt bendir til þess að umönnunaraðila 

skorti getu til að sýna samhygð og hafi því takmarkaða innsýn í líðan barnsins og sé 

vanhæfur til að sinna þörfum þess og vernda það og þurfi því á aðstoð að halda (Sadock 

og Sadock, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að hegðun og atferli margra fósturbarna bera 

þess merki að tengslamyndun þeirra flokkist undir „ruglingsleg tengsl“ (NSW 

Department of Community Services, 2006). Ainsworth telur að foreldrar barna með 

ruglingslega tengslamyndun geti átt sögu um misnotkun og séu því tilfinningalega 

fjarverandi. Hún telur jafnframt líkur á því að börn með „ruglingsleg tengsl“ geti þróað 

með sér persónuleikaraskanir og hugrofsfyrirbæri á unglingsárum. Einkennin koma fram 

í hegðun og líðan þeirra og geta fylgt þeim fram á fullorðinsár ef ekki er brugðist við 

með viðeigandi hætti (Ainsworth, Blehar, Waters og Wall, 1978; Sadock og Sadock, 

2003). 

Ástæður þess að börn þurfa að fara í fóstur geta verið margvíslegar en það er ávallt 

neyðarráðstöfun og ekki skal gripið til þess nema annað hafi verið reynt til þrautar 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002) Mörg börn sem ráðstafað er í fóstur hafa alist upp við 

ofbeldi eða vanrækslu. Vanhæfi foreldra eða umönnunaraðila má oft rekja til áfengis- 

eða fíkniefnavanda viðkomandi, geðsjúkdóma eða annarra ástæðna sem orsaka skerta 

hæfni þeirra til að mynda tengsl eða annast börn sín. Í ókunnugum aðstæðum geta börn 

með óörugga tengslamyndun orðið hrædd og sýnt undarlega og misvísandi hegðun og 

jafnvel lagt á flótta frá nýjum umönnunaraðila (NSW Department of Community 
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Services, 2006). Uppeldisleg skilyrði þurfa að einkennast af stöðugleika til að 

tengslamyndun hafi jákvæð áhrif á þroska barns (Berk, 2010). Sjálfsmynd barna getur 

beðið hnekki ef þau geta ekki treyst umönnunaraðila sínum. Það getur haft áhrif á 

hegðun og tilfinningajafnvægi þeirra og á það hvernig þau mynda tengsl við aðra síðar á 

ævinni (Bowlby, 1991; Sadock og Sadock, 2003). Bowlby hélt því fram í upphafi að börn 

gætu aðeins tengst einum umönnunaraðila tilfinningaböndum. Margar rannsóknir hafa 

aftur á móti afsannað þá kenningu og ætti það því ekki að standa í vegi fyrir því að 

fósturforeldrar myndi tengsl við fósturbörn sín (NSW Department of Community 

Services, 2006).  

Út frá rannsóknum er talið mikilvægt að fósturforeldrar og aðrir þeir sem hlutast til 

um fósturráðstafanir á börnum kynni sér hugmyndafræði tengslakenninga. Börn sem 

sett eru í fóstur glíma iðulega við ýmiss konar vanda sem tengist bæði 

einstaklingsbundnum eiginleikum og erfiðri reynslu úr bernsku. Mikilvægt er að þeim sé 

sýndur skilningur á því hvernig fyrri reynsla getur haft áhrif á tilfinningalegan og 

hegðunarlegan þroska síðar meir. Viðbrögð barna við kvíðvænlegum aðstæðum og það 

hvernig þau bregðast við viðleitni fósturforeldra til að sýna þeim umhyggju og athygli 

einkennist mjög af fyrri tengslum við umönnunaraðila. Fyrri reynsla þessara barna hefur 

gjarnan valdið því að þau hafa myndað sálrænar varnir til þess að komast af við 

óviðunandi aðstæður. Afleiðingarnar geta birst í óæskilegri hegðun sem erfitt getur 

verið að útskýra í eðlilegu umhverfi. Fósturforeldrar geta því staðið frammi fyrir 

krefjandi verkefni sem felst í því að mynda ný og heilbrigð tengsl við barn sem glímir við 

tengslaójafnvægi af einhverju tagi  (NSW Department of Community Services, 2006).    

3.3 Fjölskyldukenningar 

Í allri umfjöllun um uppeldisskilyrði og líðan barna er óhjákvæmilegt annað en að fjalla 

sérstaklega um mikilvægi fjölskyldunnar í lífi barna. Samfélagið hefur tekið 

umtalsverðum breytingum í gegnum tíðina og jafnframt hefur form fjölskyldunnar 

einnig breyst. Í nútímanum hefur samsetning fjölskyldna breyst mjög og orðið til 

margbreytilegar fjölskyldugerðir á borð við einforeldrisfjölskyldur, stjúpfjölskyldur og 

samkynjafjölskyldur. Fjölskyldan er orðin fámennari; oftast eru einungis tvær kynslóðir á 

sama heimili, og er þá átt við foreldra og börn. Óháð samfélagslegum breytingum og 
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hvaða mynd fjölskyldan tekur á sig er hún hins vegar talin gegna mikilvægu hlutverki í lífi 

hverrar manneskju (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).   

Fjölskyldan er ákveðinn félagsmótunaraðili og hún hefur sterk áhrif á mótun 

persónuleika barnsins á æskuárunum. Með umhyggju sinni veitir fjölskyldan barninu 

öryggi og vernd og það lærir að tjá tilfinningar sínar og tileinka sér viðmið og gildi 

menningar samfélagsins. Innan fjölskyldunnar myndar einstaklingurinn sín fyrstu 

félagslegu tengsl og algengt er að tengsl við fjölskylduna vari ævina á enda og ráði miklu 

um tengslamyndun og aðlögun einstaklinga síðar meir (Álfheiður Steindórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003; Walsh og Harrigan, 2003).  

Þegar litið er á viðfangsefni ritgerðarinnar út frá kenningarlegu sjónarhorni liggur 

beinast við að tengja það við fjölskykdukenningar (e. family system theory) þar sem 

slíkar kenningar byggja á því að fjölskyldan sé kjarninn í lífi flestra (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001; Walsh og Harrigan, 2003). Fjölskyldukenningar hafa lagt áherslu á fjölskylduna og 

skoðað tilfinningar og tengsl innan hennar í gegnum margar kynslóðir (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Út frá sjónarhorni fjölskyldukenninga er talið mikilvægt fyrir 

einstaklinginn að upplifa sig sem hluta af fjölskyldu og að áhrif hennar fylgi 

einstaklingnum alla tíð (Walsh og Harrigan, 2003).  

Fjölskyldukenningar ganga út á að skýra mynstur sem hægt er að finna í samskiptum 

fjölskyldunnar og veita viðmið til að skilja frekar tilfinningar og tengsl innan hennar. 

Samkvæmt fjölskyldukenningum hafa góð uppeldisskilyrði í lífi barna og sterk 

fjölskyldutengsl mikið um það að segja hvernig börnum farnast í lífinu. Jafnframt er talið 

að grundvöllur að velferð barna sé að hlúa að innviðum fjölskyldunnar. Verði fjölskylda 

fyrir áföllum eða öðru sem veldur ójafnvægi er mikilvægt að jafnvægi komist aftur á 

daglegt líf fjölskyldunnar sem fyrst (Walsh og Harrigan, 2003).  

Þegar líf einstaklingsins er skoðað út frá fjölskyldukenningum er lögð áhersla á að 

skoða tengsl hans við fjölskyldumeðlimi, sem og tilfinningar og samskipti innan 

fjölskyldunnar og hvaða áhrif þau hafa á lífsgæði viðkomandi. Samkvæmt 

fjölskyldukenningum er talið að heilbrigði og lífsægði fjölskyldunnar verði hvað mest 

þegar meðlimir fjölskyldunnar koma jafnvægi á samveru og aðskilnað og þegar þeir ná 

að stjórna tilfinningum sínum á viðeigandi hátt (Walsh og Harrigan, 2003). Með tilkomu 

fjölskyldukenninga og niðurstaðna úr rannsóknum sem sýna fram á mikilvægi góðra 
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fjölskyldutengsla hefur hlutverk fjölskyldunnar og mikilvægi góðra samskipta innan 

hennar fengið aukið vægi í umræðunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

3.4 Íslenskar rannsóknir á afdrifum fósturbarna  

Afdrif og hagir fóstubarna hafa verið rannsakaðir talsvert þrátt fyrir að viðfangsefnið hafi 

ekki nema að mjög litlu leyti verið rannsakað á Íslandi (Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Anni 

G. Haugen, 2004). Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim íslensku rannsóknum sem 

helst tengjast efni þessarar rannsóknar.   

Fyrst ber að nefna athugun Guðrúnar Kristinsdóttur sem var hluti doktorsritgerðar 

hennar og náði til um 150 barna í vistun eða fóstri á aldrinum 0–16 ára á vegum 

Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar á árinu 1984. Könnunin byggði á dagálum 

stofnunarinnar og leiddu niðurstöður meðal annars í ljós að endurtekin fóstur sömu 

barna voru algeng. Ástæða fósturráðstöfunar var oftar en ekki aðstöðuleysi foreldra, sér 

í lagi mæðra. Jafnframt leiddi athugunin í ljós að vistanir voru algengari meðal þeirra 

fjölskyldna sem höfðu verið langtímum saman notendur félagslegrar þjónustu. Einnig 

kom í ljós að mæður barna sem sett vou í fóstur voru í brennidepli en börnin voru lítt 

sýnileg og feðurnir enn ósýnilegri (Guðrún Kristinsdóttir, 1998).  

Sigríður Jónsdóttir (1993) framkvæmdi athugun á vegum Félagsmálastofnunar 

Reykjavíkurborgar byggða á svörum fósturforeldra allra barna sem sett höfðu verið í 

varanlegt fóstur á árunum 1971–1987, en þau voru um 200 talsins. Könnunin leiddi í ljós 

að um helmingur barna fór í fóstur til vandalausra, fjórðungur barna átti erfitt eða mjög 

erfitt í skóla og fóstur rofnaði í 11% tilfella. Það bennti einnig til þess að fóstrið rofnaði 

oftar eftir því sem börnin voru eldri við upphaf vistunar og það gerðist frekar á 

barnmörgum fósturheimilum (Sigríður Jónsdóttir, 1993).  

Árið 2001 gerði Barnaverndarstofa samning við Guðrúnu Kristinsdóttur og IMG 

Gallup um að framkvæma rannsókn á högum barna sem voru í varanlegu fóstri. 

Rannsóknin var tvískipt, en í öðrum hluta hennar kannaði Gallup viðhorf og hagi 53 

barna sem öll höfðu verið í varanlegu fóstri. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að meirihluti fósturbarna eða 93% töldu sér líða betur hjá fósturforeldrum heldur 

en áður en þau fóru í fóstur. Meira en helmingur eða 65% töldu sig hafa verið sátt við að 

fara í fóstur og 90% þátttakenda töldu að þeir væru mun verr staddir ef þeir hefðu ekki 

farið í fóstur (Barnaverndarstofa, 2004).  
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Í hinum hluta rannsóknarinnar framkvæmdi Guðrún Kristinsdóttir viðtalsrannsókn 

sem hún gaf nafnið „„Ég hef verið mjög sátt við að vera í fóstri en…..“ Um reynslu ungs 

fólks af fóstri“. Rannsóknin fólst í því að kanna líðan og afdrif 20 barna sem dvalið höfðu 

í langtímafóstri. Rannsóknin byggði á svörum 16 einstaklinga á aldrinum 17–29 ára. 

Rannsóknin var sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi þar sem ungmenni eru spurð út í 

reynslu sína af fóstri. Upplifun og reynsla þátttakenda af því að hafa verið settir í fóstur 

var, eins og gefur að skilja, mismunandi. Flestir greindu frá því að þeim hafi liðið vel í 

fóstrinu og að þeim hafi fundist aðstæður góðar. Þátttakendur greindu frá því að þeim 

fannst fósturráðstöfun á vegum stjórnvalda eiga rétt á sér en flest ungmennin í 

rannsókninni voru vistuð án samþykkis foreldra. Þau sögðust almennt hafa viljað fá 

frekari stuðning á meðan fóstri stóð og fæst þeirra vissu til þess að barnaverndarkerfið 

hefði haft neinskonar eftirlit með fóstrinu. Það var aðeins í undantekningartilfellum sem 

barnaverndarstarfsmaður hafði samráð við ungmenni um ákvarðanir er vörðuðu 

viðkomandi. Þau sögðust hafa viljað vera meiri þátttakendur í eigin málefnum og að haft 

hefði verið samráð við þau um fósturráðstöfunina og tillit tekið til skoðana þeirra eftir 

aldri og þroska (Barnaverndarstofa, 2004; Guðrún Kristinsdóttir, 2004).   

Ungmennin sem höfðu jákvæða upplifun af fóstrinu sögðust hafa tengst báðum eða 

öðru fósturforeldrinu og þau voru ánægð með samskiptin og þá aðstoð sem þau höfðu 

fengið. Þau sögðust jafnframt líta á fósturfjölskylduna sem sína eigin fjölskyldu. Aftur á 

móti mátti greina vanlíðan hjá nokkrum þátttakendum; þeir upplifðu kvíða og óöryggi og 

höfðu sumir hverjir orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. Nokkur þessara ungmenna 

höfðu verið í fóstri sem hafði rofnað og nokkur þeirra söknuðu kynforeldra sinna. 

Þátttakendurnir áttu það nánast allir sameiginlegt að bakgrunnur þeirra var mjög 

erfiður. Margir þeirra voru bæði sáttir og vel staddir í dag en sumir einstaklinganna voru 

sæmilega sáttir eða afar ósáttir við fósturreynslu sína og núverandi líf 

(Barnaverndarstofa, 2004; Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

3.5 Erlendar rannsóknir á afdrifum fósturbarna  

Mikilvægt er að byggja þekkingu á afdrifum barna sem sett hafa verið í fóstur á 

faglegum grunni, en eins og þegar hefur komið fram skortir íslenskar rannsóknir á 

högum fósturbarna. Þekking hér á landi hefur því byggst mest á erlendum rannsóknum. 

Þegar stuðst er við erlendar rannsóknir þarf að hafa í huga að framkvæmd og löggjöf er 



42 

gjarnan með ólíkum hætti í öðrum löndum. Lagasetning og framkvæmd í 

barnaverndarmálum hérlendis hefur tekið mjög mikið mið af skipan mála í hinum 

Norðurlöndunum og liggur því beinast við að bera okkur saman við þau lönd (Guðrún 

Kristinsdóttir, Freydís Jóna Freysteinsdóttir, Guðrún Frímannsdóttir, Gunnar M. 

Sandholt, Hrefna Friðriksdóttir og Ólöf Finnsdóttir, 2004). 

Meirihluti rannsókna tengist reynslu ungmenna fremur en fullorðinna fósturbarna. 

Vinnerljung, sænskur sérfræðingur á þessu sviði, bar saman nokkuð margar rannsóknir á 

fullorðnum fósturbörnum. Hann taldi reyndar erfitt að fá fram einfalda mynd af 

niðurstöðum um einstök atriði sökum þess að rannsóknir væru framkvæmdar með 

mismunandi hætti og byggðu á ólíkum kenningum. Vinnerljung telur þó að allt bendi til 

þess að fullorðin fósturbörn sem hópur komist hvorki betur né verr af en aðrir 

einstaklingar þar sem félagsleg áhætta er fyrir hendi (Vinnerljung, 1996).  

Við samanburð á ýmsum norrænum rannsóknum um fósturráðstöfun á börnum 

hefur komið í ljós að tengsl eru á milli bágrar félagslegrar stöðu fjölskyldna og 

fósturráðstafana. Börnum í fjölskyldum sem hafa veika félagslega stöðu er því oftar 

komið fyrir í fóstri en öðrum börnum (Egelund og Hestbæk, 2003; Guðrún Kristinsdóttir, 

2004). Þessum niðurstöðum svipar nokkuð til niðurstaðna rannsóknar Guðrúnar 

Kristinsdóttur (2004) sem fjallað var um í kaflanum hér á undan.  

Framkvæmd var rannsókn sem mældi vellíðan fullorðinna einstaklinga sem höfðu 

verið í fóstri í æsku. Að teknu tilliti til þjóðfélagsstöðu þátttakenda og hjúskaparstöðu 

voru niðurstöðurnar meðal annars þær að þeir sem höfðu verið settir í fóstur í æsku 

mældust almennt með minni vellíðan en þeir sem höfðu ekki verið í fóstri. Það kom 

jafnframt fram að einstaklingarnir sem áttu fóstur að baki greindust oftar með 

þunglyndiseinkenni, upplifðu sig frekar sem einangraða, virtust búa við minni hamingju í 

hjónabandi og voru ekki í eins nánum tengslum við foreldra sína og þeir sem ekki höfðu 

verið settir í fóstur (Cook-Fong, 2000).  

Vinnerljung og Sallnäs (2008) framkvæmdu viðamikla rannsókn sem þeir byggðu á 

opinberum gögnum í Svíþjóð. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna afdrif 718 

ungmenna sem höfðu verið sett í fóstur sem unglingar vegna hegðunarvanda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru nokkuð sláandi þar sem fram kom að þessi ungmenni 

voru ólíklegri en börn sem ekki höfðu verið sett í fóstur til að ljúka grunnskólaprófi, þau 
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höfðu almennt lélegri sjálfsmynd og áttu það frekar á hættu að verða fyrir einelti. Einnig 

var marktækur munur á því hvað þau voru líklegri til að verða foreldri á unglingsaldri og 

áttu það frekar á hættu að deyja ung. Fósturbörnin voru enn fremur líklegri til að eiga 

við geðræn vandkvæði að stríða síðar á ævinni (Vinnerljung og Sallnäs, 2008) 

Í norskri rannsókn sem skoðaði tengslamyndun hjá börnum kom fram að börn sem 

eru aðskilin frá kynforeldrum sínum verða óhjákvæmilega fyrir truflun á tengslum og 

tengslamyndun að einhverju leyti. Fósturbörn eiga því sögu um röskun á tengslamyndun 

í æsku sem börn sem alast upp hjá kynforeldrum hafa alla jafnan ekki. Fósturbörn 

upplifa því ekki samfelldan þroska í tengslamyndun og það getur valdið erfiðleikum. 

Aldur barnsins við upphaf fósturs hefur áhrif á hversu mikil röskunin verður. Fari fóstur 

fram strax á fyrstu mánuðum ævinnar er talið að röskunin verði minni. Þrátt fyrir það er 

talið erfiðara fyrir ung fósturbörn að mynda ný tengsl síðar á ævinni miðað við börn sem 

hafa þróað samfellda tengslamyndun. Eftir því sem barnið er eldra tekur það gjarnan 

lengri tíma að mynda örugg tengsl við fósturforeldra en eftir því sem stöðugleiki er meiri 

í uppvextinum gengur betur að byggja upp traust (Jacobsen, Ivarsson, Wentzel-Larsen, 

Smith og Moe, 2014).  

Það er samhljómur milli þessara niðurstaðna og niðurstaðna annarra rannsókna 

hvað varðar mikilvægi góðra tengsla fósturbarna og fósturforeldra. Rannsóknir sýna að 

tengslarof getur haft alvarlegar afleiðingar og afleiðingarnar geta orðið alvarlegri eftir 

því sem oftar verður rof á tengslum. Afleiðingarnar geta komið fram sem óöryggi, 

hegðunarvandi og sálræn vandamál eins og kvíði og þunglyndi. Ef ekki næst að vinna á 

vandanum og byggja upp öryggi í tengslum geta afleiðingarnar fylgt viðkomandi alla ævi 

(Miron o.fl., 2013).  

Bruskas (2008) heldur því fram, eins og margir aðrir fræðimenn, að algengt sé að 

börn sem fara í fóstur upplifi tilfinningalegt áfall og verði jafnvel fyrir varanlegum skaða 

við það að vera tekin frá foreldrum sínum og vistuð utan heimilis. Það er vel þekkt að 

þau séu ringluð og óttist hið óþekkta og upplifi tilfinningar eins og hræðslu, missi, sorg, 

kvíða og streitu. Þessu til stuðnings má nefna rannsókn sem Whiting og Lee (2003) 

gerðu á líðan barna sem höfðu verið sett í fóstur. Þar kom meðal annars fram að þrátt 

fyrir að þau gerðu sér grein fyrir að þau þyrfti að yfirgefa heimili sín upplifðu börnin 
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mikinn missi og söknuð. Þessum börnum reyndist erfitt að yfirgefa systkini, frændfólk, 

vini og jafnvel gæludýr. Sér í lagi var þeim erfitt að fara frá mæðrum sínum.   

Þrátt fyrir skiptar skoðanir um ýmis atriði í niðurstöðum fósturbarnarannsókna hafa 

menn komist að niðurstöðum um nokkur viðmið um vellíðan, góð afdrif og lífsgæði 

fósturbarna (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Það eru ekki eingöngu tengslin milli foreldra 

og barna sem talin eru skipta máli heldur einnig tengslin milli fósturforeldra og 

fósturbarna. Samtímis er bent á að það geti verið erfitt fyrir barnið að tengjast nýju fólki. 

Fósturbörn eiga oft mjög erfiða reynslu að baki til viðbótar því að vera ekki hjá 

foreldrum sínum og er mikilvægt að þeir sem koma að málefnum barna í fóstri hafi 

þekkingu á þörfum þeirra (Schofield og Beek, 2009). 

3.5.1 Fimm mikilvægar víddir  

Schofield og Beek (2009) framkvæmdu langtímarannsókn á árunum 1997–2006 þar sem 

dregin var fram reynsla 52 ungmenna sem höfðu verið í fóstri. Markmið 

rannsóknarinnar var að auka skilning á hvað fósturfjölskyldan er mikilvæg í lífi barna og 

unglinga. Niðurstöðurnar sýndu að það sem reyndist börnunum hvað best allt fram á 

fullorðinsár var þeirra eigin seigla og tengslin sem þau höfðu myndað við fósturforeldra 

sína. Í þeim tilfellum þar sem fósturforeldrar höfðu skilning á tilfinningalífi fósturbarna 

sinna og sýndu þeim öryggi og nærgætni höfðu börnin myndað gott tengslasamband við 

fósturforeldra sína. Börnin sem ólust upp við slíkt atlæti öðluðust með tímanum sterkari 

sjálfsmynd og frekari færni í því að mynda tengsl síðar (Schofield og Beek, 2009). 

 Út frá rannsókninni var gert leiðbeinandi líkan sem hugsað er fyrir fósturforeldra. 

Líkanið byggist upp á fimm meginþáttum sem taldir eru mikilvægir fyrir börn til að 

komast sem best í gegnum bernskuna og unglingsárin og jafnframt til að auka möguleika 

þeirra á að ná árangri á fullorðinsárum. Þessir þættir eru ekki einungis mikilvægir fyrir 

fósturforeldra heldur einnig félagsráðgjafa og aðra sem koma að málefnum barna í 

fóstri. Þessar fimm víddir sem um ræðir og verða skilgreindar nánar eru: stöðugleiki (e. 

availability), næmni (e. sensitivity), viðurkenning (e. acceptance), samráð (e. co-

operation) og fjölskyldutengsl eða fjölskylduaðild (e. family membership) (Schofield og 

Beek, 2009).  

Stöðugleiki er grundvallaratriði í heilbrigðum þroska hvers barns og ekki hvað síst í 

lífi barns sem komið er í fóstur. Fósturbörn eiga iðulega sögu um að foreldra þeirra eða 
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umönnunaraðila hafi skort líkamlega og tilfinningalega næmni til að geta uppfyllt þarfir 

þeirra (Schofield og Beek, 2009).  

Fósturforeldrar þurfa að öðlast traust barnsins með því að veita því öryggi og hjálpa 

því að takast á við áskoranir svo það öðlist færni til að takast á við mótlæti lífsins af 

seiglu. Þetta á einkum við börn sem skortir traust og hafa reynslu af óöryggi og 

neikvæðum væntingum, misnotkun og vanrækslu. Mörg þessarra barna sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu alist upp hjá móður sem vanrækti þau. Mæðurnar áttu margar 

hverjar við alvarlega erfiðleika að stríða, þar á meðal geðræn vandamál, misnotkun í 

æsku, lyfjamisnotkun og námsörðugleika, og þar af leiðandi skorti börnin oft reynslu af 

öryggi. Þrátt fyrir að sum þessara barna hefðu öðlast öryggi og myndað tengsl við 

fósturforeldra sína áttu þau erfitt með að takast á við unglingsárin og jafnvel 

fullorðinsárin. Niðurstöðurnar sýndu að í þeim tilfellum reyndi enn meira á 

fósturforeldra að veita börnunum stöðugleika í líf sitt til að þau öðluðust ákveðið 

sjálfstæði og öryggi. Þau sögðu mikið öryggi fólgið í því að vita að þau ættu alltaf skjól 

hjá fósturforeldrum sínum þrátt fyrir að þau væru ekki lengur í þeirra umsjón (Schofield 

og Beek, 2009).  

Næmni er nátengt stöðugleika að því leyti að um tilfinningalegt öryggi er að ræða. 

Börn þurfa að öðlast öryggi til að læra að þekkja eigin tilfinningar og hafa vissu um að 

tilfinningalegum þörfum þeirra sé sinnt. Tilfinningalegt öryggi veitir þeim einnig svigrúm 

til að þjálfa með sér færni til að samsama sig öðrum og geta sett sig í spor annarra. Með 

því að geta speglað tilfinningaleg samskipti í umönnunaraðila sínum öðlast börnin 

tilfinningalega greind sem gagnast þeim í samböndum sem þau stofna til síðar á ævinni. 

Ef börn skortir tilfinningalegan skilning hefur það neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Færni og geta barna til að hafa stjórn á tilfinningum og hegðun getur skipt sköpum hvað 

varðar geðheilbrigði þeirra seinna meir. Mörg barnanna í þessari rannsókn lærðu ekki á 

tilfinningar sínar fyrr en á seinni hluta bernskunnar, áður en þau komust á unglingsárin, 

og flest þeirra sem höfðu átt við tilfinningaleg vandamál að stríða róuðust með aldrinum 

(Schofield og Beek, 2009).  

Viðurkenning: Börn sækja í viðurkenningu, hvatningu og ástríki. Þátttakendur 

rannsóknarinnar töluðu mikið um hvað hvatning skipti miklu máli; að þau væru hvött til 

sjálfstæðis og samskipta og að tekið væri tillit til skoðana þeirra. Mikilvægt er að 
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fósturforeldrar leiðbeini og útskýri eftir þörfum og taki mið af þroska og þörfum barna. 

Flest barnanna töluðu um að sjálfmynd þeirra hefði laskast sökum vanrækslu og/eða 

misnotkunar frá fæðingu. Þau sögðu mikilvægt að fá samþykki og viðurkenningu fyrir því 

hver þau eru. Í flestum tilfellum tóku fósturforeldrar virkan þátt í að hjálpa þeim að 

byggja upp styrkleika til að takast á við áföll á heilbrigðan hátt. Ungmennin sögðu að 

styrkur fósturforeldra þeirra hefði legið í því að þau höfðu trú á þeim þrátt fyrir að þau 

sýndu óæskilega hegðun. Þau lýstu því að erfitt væri að vera í skóla og eiga við 

námsörðugleika að stríða. Það er ólíklegara að þau hætti í námi eða tómstundum ef þau 

búa við hlýju og viðurkenningu og hafa umönnunaraðila sem hvetur þau og styður til 

sjálfstæðra ákvarðana (Schofield og Beek, 2009).  

Samráð: Frá fæðingu læra börn hvernig þörfum þeirra er mætt og hvernig þau geta 

haft áhrif á umhverfi sitt. Umönnunaraðilar verða að mynda tengsl við börnin sem felst í 

því að leysa vandamál sem upp koma í samstarfi við þau. Með því móti er verið að 

stuðla að hæfni og trausti til ná fram seiglu barna til að geta lagað sig að nýju 

viðfangsefni. Þegar börn hafa erfiða reynslu að baki sem hefur jafnvel einkennst af 

ofbeldi eða vanrækslu upplifa þau sig gjarnan valdalaus og vanmáttug í aðstæðum 

sínum. Þau þurfa seiglu til að geta lagað sig að nýju viðfangsefni. Þá er mikilvægt að 

fósturforeldrar breyti slíkri reynslu með því að kenna börnum og ungu fólki ávinning af 

viðeigandi valdi og samstarfi og muninn á sjálfstyrkingu og þvingun. Fósturforeldrar og 

fagfólk þarf að hvetja og stuðla að samstarfi og virkni barnanna eftir aldri þeirra og 

þroska þegar verið er að taka ákvarðanir sem snúast um þau (Schofield og Beek, 2009).   

Fjölskyldutengsl er fimmta og síðasta víddin, en hún  felst í því að börnum og 

ungmennum sem eru í fóstri sé hjálpað til að upplifa þá tilfinningu að þau séu hluti af 

fjölskyldu. Slíkt er sérstök áskorun á unglingsárum samkvæmt rannsókninni. Það getur 

verið erfitt tímabil hjá unglingum sem eru að stíga sín fyrstu skref inn í fullorðinsárin og 

erfiðar spurningar leita á hugann. Þetta eru áleitnar spurningar sem snúa að því hvaðan 

ungmennin koma og hvert þau fara eftir fóstrið. Flest börn eru forvitin um uppruna sinn 

en tilfinningin sem fylgir því að vera í vafa um hverjum maður tilheyri hefur áhrif á 

sjálfsmynd barna og unglinga. Góð tengsl milli fósturforeldra og fósturbarna skipta máli 

en ekki síður skiptir máli að barn haldi tengslum við upprunafjölskyldu að eins miklu 

leyti og barninu er fyrir bestu. Þrátt fyrir að þetta geti verið flókið virðist fóstrið ganga 
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betur eftir því sem börnin eru í betri tengslum við uppruna sinn. Þrátt fyrir að sum 

börnin hafi verið í samskiptum við upprunafjölskyldu sína léku fósturforeldrarnir að 

jafnaði stórt hlutverk í lífi þessara fósturbarna og sérstaklega þegar á reyndi (Schofield 

og Beek, 2009). Haldist tengslin óslitin milli kynforeldra og barnsins á meðan fóstri 

stendur hafa rannsóknir einnig sýnt að það ýti undir betri sjálfsmynd barnsins og 

lykilatriði fyrir afdrif þess í fóstrinu (Guðrún Kristinsdóttir, 2005a; Egelund og Hestbæk, 

2003). 
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4 Umfjöllun um fjölskylduheimili  
Þáttaskil urðu í barnaverndarstarfi í Reykjavík á síðustu árum sjöunda áratugarins, en þá 

ruddu ný viðhorf sér til rúms samhliða eflingu hins opinbera félagslega kerfis. Ný úrræði 

voru sett á laggirnar vegna vistunar barna utan heimilis, en það voru svonefnd 

fjölskylduheimili. Aukin áhersla var lögð á fósturráðstafanir sem komu í stað vistana á 

stofnunum sem höfðu verið ríkjandi (Björn Björnsson, 1970; Bragi Guðbrandsson, 2007). 

Í þessum kafla verður stuttlega gerð grein fyrir tilkomu og starfsemi fjölskylduheimila. 

Einnig verður fjallað um hvert fjölskylduheimili fyrir sig sem rekið var af Reykjavíkurborg 

á árunum 1965–1991. Rannsókn þessi nær yfir fjölskylduheimilin sem eru til umfjöllunar 

hér.   

4.1 Aðdragandi og upphaf  

Viðhorfsbreyting hafði átt sér stað í barnavernd á Íslandi upp úr 1960 samhliða 

breyttum áherslum í velferðarmálum almennt. Breytingarnar urðu til þess að aukin 

áhersla var lögð á að vista börn í litlum heimilislegum einingum þar sem uppeldislegar 

aðstæður þeirra væru sem líkastar hefðbundnu fjölskyldulífi. Fyrsta fjölskylduheimilið 

sem sett var á laggirnar hóf starfsemi árið 1965 (Bragi Guðbrandsson, 2007). Rekstur 

fjölskylduheimila átti verulegan þátt í framþróun barnaverndarmála í Reykjavík og 

veigamikinn þátt í því að unnt var að leggja niður starfsemi stórra vistheimila á vegum 

Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1969).  

Árið 1967 átti sér stað heildarskipulagsbreyting í félagslegri þjónustu 

Reykjavíkurborgar. Við þær breytingar voru allir þættir félagsmála settir undir eina 

stjórn, félagsmálaráð, og stuttu síðar var Félagsmálastofnun Reykjavíkur stofnsett. Í 

kjölfar þessara breytinga kemur til starfa fagfólk með ný sjónarmið varðandi félagslega 

þjónustu og þar á meðal varðandi vistun á börnum utan heimilis. Samhliða koma fram 

þau viðhorf að heppilegra sé að ráðstafa börnum í fóstur frekar en á vistheimili ef 

nauðsynlegt reynist að vista þau utan heimilis (Björn Björnsson, 1969; Bragi 

Guðbrandsson, 2007).  

Barnavernd Reykjavíkur endurskoðaði ríkjandi hugmyndir í vistunarmálum barna 

meðal annars út frá hugmyndum sem fagfólk hafði flutt með sér hingað erlendis frá 

(Björn Björnsson, 1969; Sveinn Ragnarsson, 1995). Hugmyndir manna að 
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fjölskylduheimilum eru fyrst og fremst taldar hafa borist hingað frá nágrannalöndum, 

einkum frá Skandinavíu (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg heimild, 10. janúar 2014). 

Þáverandi framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur, Björn Björnsson, lýsir því 

árið 1970 að ný viðhorf í vistunarmálum barna hafi leitt til þess að vistun barna á 

einkaheimilum hafi víða verið gerð að meginvistunarúrræði. Þá bendir hann sérstaklega 

á að jafnframt því hafi mjög lítil barnaheimili eða „hin svokölluðu fjölskylduheimili“ gefið 

góða raun (Björn Björnsson, 1970). Talið er að með þessari stefnuyfirlýsingu hafi 

eiginlegu stofnanatímabili í íslenskri barnavernd verið lokið (Bragi Guðbrandsson, 2007).  

4.2 Skilgreining á fjölskylduheimili 

Árið 1962 lagði Jónas B. Jónsson, þáverandi fræðslustjóri Reykjavíkurborgar, fram tillögu  

um breytingar og umbætur á barnaheimilum á vegum borgarinnar. Í þessum tillögum 

var talað um að fjölskylduheimili ættu að vera góður kostur fyrir börn og unglinga sem 

vegna bágra heimilisaðstæðna gátu ekki alist upp hjá foreldrum sínum. Um 

langtímavistun var að ræða því hún var fyrst og fremst hugsuð fyrir börn sem ekki áttu 

afturkvæmt heim. Hugmyndin um fjölskylduheimili var byggð á því að allt heimilishald 

ætti að vera sem líkast því sem gerðist á venjulegum heimilum og að á heimilinu ættu að 

búa „foreldrar“ ásamt börnunum (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 1952–1963).  

Barnavernd Reykjavíkur skilgreinir fjölskylduheimili árið 1969 sem lítið barnaheimili 

fyrir fimm til sjö börn, drengi og stúlkur á mismunandi aldri, sem einhverra hluta vegna 

geta ekki búið heima hjá foreldrum sínum. Fjölskylduheimili skáru sig fyrst og fremst úr 

vegna þess að ekki var talið að þetta væru stofnanir heldur heimili. Markmiðið var að 

skapa börnum sem þar dvöldu eðlilegan heimilisbrag. Heimilin áttu að vera í 

hefðbundnu húsnæði og staðsett í hverfum borgarinnar og falla þar með inn í umhverfi 

barnanna. Til forstöðu heimilanna áttu, öðru fremur, að veljast hjón. Talið var æskilegt 

að heimilisfaðirinn starfaði utan heimilis en að konan væri heimavinnandi eins og 

tíðkaðist í þá tíð, nema hvað hún átti að fá laun fyrir vinnu sína. Tilgangurinn með því að 

vista börn á slíku heimili fremur en á stofnun var að lágmarka þá röskun sem yrði á 

tilfinningalífi barnanna eins og unnt væri þegar gripið var til svo róttækra aðgerða (Björn 

Björnsson, 1969). 
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4.3 Fjölskylduheimilin  

Hér verður fjallað um hvert fjölskylduheimili fyrir sig sem rekið var af Reykjavíkurborg á 

árunum 1965–1991. Fjallað verður í stuttu máli um uppbyggingu heimilinna í þeim 

tilgangi að gefa innsýn í starfsemi slíkra heimila á þeim tíma sem þau voru rekin í 

upphaflegri mynd.  

4.3.1 Skáli við Kaplaskjólsveg  

Skáli var fyrsta fjölskylduheimilið sem sett var á laggirnar og hóf  það starfsemi sína árið 

1965. Reykjavíkurborg hafði þá keypt húsið Skála við Kaplaskjólsveg til þeirra nota. Skáli 

var ætlaður fyrir átta börn á aldrinum 6–14 ára sem þurftu á langtímavistun að halda.  

Forstöðumaður fjölskylduheimilisins var Rósa Þorsteinsdóttir. Rósa hafði mikla reynslu 

af rekstri heimila fyrir börn því hún hafði um árabil veitt Upptökuheimili Ríkisins að 

Elliðarhvammi, og síðar í Kópavogi, forstöðu (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 

1969b).  

Húsakynni Skála þóttu óhentug og 1973 keypti Reykjavíkurborg húseignina 

Steinagerði 5 fyrir starfsemi heimilisins. Rósa Þorsteinsdóttir flutti í Steinagerði með 

börnin sem hjá henni dvöldu á þessum tíma. Áætluðum fjölda barna á heimilinu hafði 

verið fækkað á tímabilinu frá því að vera sjö börn vistuð í einu niður í sex 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1973a).  

Endurskoða þurfti rekstur heimilisins þegar kom að þeim tímamótum að Rósa, 

forstöðukona heimilisins, hafði ákveðið að taka ekki við fleiri börnum eftir að börnin 

sem hjá henni væru flyttu að heiman. Ákvörðun var tekin um að selja Steinagerði 5 og 

forstöðukonan flutti í eigin íbúð að Háaleitisbraut 121 með þau tvö börn sem dvöldust 

enn hjá henni á heimilinu. Fjölskylduheimilið var rekið að Háaleitisbraut 121 þar til í maí 

1982 eða þangað til öll börnin voru farin að heiman. Þar með hafði þetta 

fjölskylduheimili lokið hlutverki sínu (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1973b).  

Ráðning Rósu Þorsteinsdóttur stangaðist að einu leyti á við hugmyndafræðina að 

baki fjölskylduheimilum því hún átti ekki mann á þessum tíma. Rósa átti hins vegar 

uppkomna dóttur og tengdason sem tóku þátt í uppeldi barnanna með henni. Þau komu 

inn á heimilið og fóru með Rósu og börnunum í ferðalög, sumarbústað og á skíði og 

ýmislegt fleira. Rósa hafði því aðstoð frá fjölskyldu sinni og á sumrin fóru börnin í sveit til 
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ættingja og vina hennar (Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir, 2011; Sveinn H. Ragnarsson, 

munnleg heimild 10. janúar 2014).   

4.3.2 Fjölskylduheimilið Ásvallagötu 14 

Rekstur fjölskylduheimilisins í Skála hafði reynst vel og var því ákveðið að halda áfram 

uppbyggingu fjölskylduheimila. Árið 1969 hóf fjölskylduheimilið að Ásvallagötu 14 

starfsemi sína og var það ætlað sjö börnum til langtímadvalar. Kristjana Gísela 

Herbertsdóttir var ráðin forstöðumaður heimilisins ásamt manni sínum, Paul 

Oddgeirssyni (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1969a). 

Árið 1986 var rekstri heimilisins breytt og hann ekki lengur bundinn við börn til 

langtímadvalar. Upp frá þessu var einnig farið að taka við börnum til skammtímadvalar 

og við það breyttist nokkuð tilgangur starfseminnar. Árið 1990 komu upp hugmyndir hjá 

borginni um að hætta rekstri fjölskylduheimilisins en þegar betur var að gáð þótti 

úrræðið  standa undir væntingum og reynslan af heimilinu var góð. Ákveðið var að halda 

rekstrinum áfram en með örlítið breyttum hætti (Kristjana Gísela Herbertsdóttir, 

munnleg heimild, 20. janúar 2014). Kristjana Gísela hætti sem forstöumaður 

fjölskylduheimilisins að Ásvallagötu 14 í júní 1991 og lauk þar með rekstri 

fjölskylduheimila í þeirri mynd sem verið hafði allt frá árinu 1965 (Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar, 1991). 

Þess má geta að fjölskylduheimilið að Ásvallagötu 14 hefur verið rekið sem 

barnaverndarúrræði fyrir Barnavernd Reykjavíkur allar götur síðan en með öðru sniði 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 

4.3.3 Fjölskylduheimilið Tjarnargötu 35 

Árið 1972 var rekstri vistheimilis fyrir börn í Reykjahlíð í Mosfellssveit hætt og 

starfsemin flutt að Tjarnargötu 35, þar sem áður hafði verið rekið skólaheimili fyrir 

drengi (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1972). Tilgangurinn með breytingunum 

var að upp frá þessu átti að reka heimilið sem fjölskylduheimili fyrir allt að átta börn. 

Börnin sem verið höfðu á vistheimilinu í Reykjahlíð og var talið að þörfnuðust 

langtímavistunar fluttu að Tjarnargötu. Árið 1973 lét forstöðukonan, Þuríður Jónsdóttir, 

sem hafði fylgt heimilinu frá Reykjahlíð, af störfum. Í kjölfarið var ráðin fjölskylda, hjónin 

Lára Zoega og Einar H. Zoega með sín börn. Upp frá því var heimilið rekið eins og hvert 
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annað fjölskylduheimili (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1973b). Einar Zoega, 

maður Láru, vann utan heimilis og Lára réði til sín stúlkur til að aðstoða við 

heimilisstörfin. Börnin komu frekar ung á heimilið þannig að það voru mikið til sömu 

börnin sem dvöldu þar frá upphafi. Í nokkrum tilvikum var um systkinahópa að ræða 

sem ólust upp hjá þeim hjónum (Lára Zoega, munnleg heimild, 8. apríl 2014). 

Væntanlega hefur þótt óraunhæft að vista þar átta börn því þau voru aldrei fleiri en sex 

frá breytingunni 1973 og fram til 1985 þegar starfseminni var hætt. Þegar Lára flutti af 

Tjarnargötunni 1985 tók hún með sér tvö síðustu börnin (Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar, 1972–1985).  

4.3.4 Fjölskylduheimilið Akurgerði 20 

Fjölskylduheimilið að Akurgerði 20 var sett á laggirnar í þeim tilgangi að reka þar 

fjölskylduheimili fyrir þroskaheft börn og unglinga. Helga Veturliðadóttir var ráðin sem 

forstöðumaður heimilisins og flutti hún þangað ásamt Þórði Andréssyni, manni sínum, í 

ársbyrjun 1973. Þau fluttu í Akurgerði frá Selásbletti 14 en þar hafði Helga rekið 

sjálfstætt heimili fyrir þroskaheft börn og unglinga í húsnæði á vegum borgarinnar 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1974). Frá ársbyrjun 1974 var fjölskylduheimilið 

alfarið rekið af Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar og var það ætlað 5–6 

þroskaheftum börnum og ungmennum. Ungmennin sem dvöldu á heimilinu voru öll 

eldri en 12 ára. Helga sá til þess að þau hefðu tækifæri til að stunda ýmist nám eða 

vinnu, allt eftir getu hvers og eins. Helga lét af störfum vegna aldurs 1989 en þá voru 

allir heimilismenn orðnir fullorðið fólk og starfsemi heimilisins lokið (Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar, 1989).  
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5 Aðferðafræði og framkvæmd  
Megintilgangur þessarar rannsóknar er að fá fram reynslu fólks sem langdvölum var í 

fóstri á fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar á árunum 1965–1991. Eigindlegri 

rannsóknaraðferð var beitt í rannsókninni þar sem slík aðferð er talin henta hvað best 

þegar skoða á reynslu fólks (Yegidis og Weinbach, 2009). Í upphafi voru tekin viðtöl við 

átta einstaklinga sem eiga sameiginlega reynslu af því að alast að miklu leyti upp hjá 

fósturfjölskyldu, nánar tiltekið á fjölskylduheimili.    

Í kaflanum hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsókninni og þeirri aðferðafræði 

sem beitt var við vinnslu hennar. Greint verður frá framkvæmd rannsóknarinnar, 

úrtaksaðferð og þátttakendum. Einnig verður fjallað um siðferðileg atriði og takmarkanir 

rannsóknarinnar og rök færð fyrir trúverðugleika hennar.    

5.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Félagsfræðilegar rannsóknir felast í því að safnað er saman kerfisbundið upplýsingum 

sem síðan eru flokkaðar niður. Markmiðið er að greina mynstur til að skilja og geta 

útskýrt félagslegan veruleika. Félagskenningar (e. social theory) styðjast fyrst og fremst 

við tvenns konar rannnsóknaraðferðir; megindlegar (e. quantitative research) og 

eigindlegar (e. qualitative research) (Nauman, 2007).  

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja öllu fremur á tölum og ná með því fram 

tölfræðilegu yfirliti yfir aðstæður fólks. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja hins vegar 

á kenningum um að veruleikinn sé félagslega mótaður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Slíkar aðferðir beinast ekki fyrst og fremst að beinhörðum staðreyndum, þrátt fyrir að 

slíkt geti haft gildi, heldur ganga út á að skilja þá merkingu sem einstaklingar leggja í líf 

sitt og aðstæður (Taylor og Bogdan, 1998). Eigindlegar rannsóknaraðferðir ganga fyrst 

og fremst út frá því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem hefur þróast í 

samskiptum fólks og því er túlkun á raunveruleikanum síbreytileg (Helga Jónsdóttir, 

2003).  

Eigindlegri rannsóknaraðferð verður beitt í þessari rannsókn og varð hún fyrir valinu 

sem rannsóknaraðferð vegna þess að slík aðferð þykir gagnast hvað best þegar skoða á 
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reynslu fólks og hvernig það upplifir erfiða atburði (Yegidis og Weinbach, 2009). Það er 

hin huglæga reynsla einstaklingsins sem er áhugaverð og þannig eru þátttakendurnir 

skoðaðir í fortíð sinni og þeirri stöðu sem þeir finna sig í þá stundina (Taylor og Bogdan, 

1998).  

Í eigindlegum rannsóknum er ekki lagt upp með ákveðna tilgátu eins og í 

megindlegum rannsóknum heldur er unnið út frá aðleiðslu þar sem rannsakandi alhæfir 

um fyrirbæri út frá reynslu þess sem talað er við (Erlendur Jónsson, 2003; Padgett, 

2008). Viðtöl eru ein mikilvægasta gagnasöfnunarleiðin í eigindlegum rannsóknum og er 

þá átt við djúpviðtöl, viðtöl við hópa og/eða þátttökuathuganir. Rannsakandi fer þá fyrst 

á vettvang og aflar gagna með viðtölum, og greinir þau síðan og mótar sér tilgátu til að 

skýra niðurstöður rannsóknarinnar frekar. Í kjölfarið leiða rannsóknargögnin 

rannsakanda að kenningu sem unnið er með (Taylor og Bogdan, 1998).  

Rannsókn þessi byggir á opnum viðtölum en sú aðferð er talin hvað best til þess 

fallin að kanna reynslu og skoðanir, upplifanir, tilfinningar og bakgrunn þátttakenda 

ásamt staðreyndum sem þeir hafa fram að færa. Með opnum viðtölum er átt við samtöl 

sem eru fyrirfram ákveðin hvað varðar tíma og staðsetningu. Það sem einkennir þau er 

að spurningarnar sem hafðar eru til viðmiðunar eru fáar og nokkuð almennar. 

Rannsakandi hefur fyrirfram ákveðið umræðuefni en ekki innihald samræðnanna. Í stað 

þess lætur hann framvindu viðtalsins stýra viðtalinu og hvetur viðmælandann til að tala 

en spyr svo dýpra um það sem hann vill vita nánar (Esterberg, 2002; Helga Jónsdóttir, 

2003). Ástæðan fyrir því að rannsakandi valdi að nota opið viðtalsform er að þá gefst 

viðmælanda kostur á því að koma skoðunum sínum og hugmyndum á framfæri í eigin 

orðum en slíkt er talið mikilvægt í eigindlegum rannsóknaraðferðum (Esterberg, 2002).  

Helsta gagnrýnin sem eigindlegar rannsóknaraðferðir verða fyrir er að rannsakandi 

er rannsóknartækið og viðhorf hans og gildismat getur litað rannsóknarniðurstöður. 

Mikilvægt er að rannsakandi átti sig á eigin bakgrunni og afstöðu og að viðhorf hans 

getur haft áhrif á samskiptin við viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2003). 

5.2 Framkvæmd rannsóknar  

Vinna við rannsóknina hófst í maí 2015 í samvinnu við leiðbeinanda og stóð fram í 

nóvember sama ár. Í upphafi var gerð rannsóknaráætlun og verkefninu lauk með 

skráningu og úrvinnslu gagna í nóvember 2015.  
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5.2.1 Undirbúningur  

Upphaf verkefnisins hófst með gerð rannsóknaráætlunar þar sem tilgreind var 

uppbygging rannsóknar og aðferðarfæði, og rannsóknarspurning mótuð ásamt verk- og 

tímaáætlun. Tilkynning um rannsóknina var send til Persónuverndar í júní 2015 og engar 

athugasemdir bárust til baka. Fljótlega upp úr því var hafist handa við að finna 

viðmælendur í rannsóknina. Samhliða lestri á fræðilegu efni fyrir rannsóknina var byrjað 

að þróa viðtalsvísi (Sjá viðauka 1) rannsakanda til stuðnings í viðtölunum. Útbúið var 

upplýst samþykki (Sjá viðauka 2) til þátttakenda sem þeir skrifuðu undir í upphafi hvers 

viðtals og fengu afrit af.  Sumarið var nýtt í að finna viðmælendur og fyrsta viðtalið fór 

fram í byrjun ágúst og það síðasta í lok september.    

5.2.2 Úrtak og úrtaksaðferð 

Við leit að þátttakendum í rannsóknina var stuðst við blandað þægindaúrtak sem felst í 

því að þeir sem hagkvæmast er að nálgast verða fyrir valinu. Annars vegar var notað það 

sem kallað er hentugleikaúrtak og hins vegar veltiúrtak (snjóboltaúrtak). Slíkar aðferðir 

verða gjarnan fyrir valinu þegar tilgangur rannsóknar er að skoða sérstæða reynslu en 

ekki að alhæfa um tiltekið hlutfall þýðis. Skilgreiningin á hentugleikaúrtaki er að valinn 

er hentugur hópur til að spyrja, en ekki sérstaklega gætt að því að allir einstaklingar í 

þýðinu hefðu jafna möguleika á því að lenda í úrtakinu. Snjóboltaúrtak felst í því að 

viðmælandi er fenginn til að benda á aðra viðmælendur (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003).  

Leitað var þátttöku átta einstaklinga sem höfðu reynslu af því að hafa dvalið á 

fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar um árabil. Til að tryggja fjölbreytileika var leitast 

við að hafa tvo þátttakendur af hverju heimili og viðmælendur voru af báðum kynjum og 

á mismunandi aldri.   

Rannsakandi gerði sér grein fyrir því að um viðkvæmt rannsóknarefni er að ræða og 

líklegt að viðmælendur hafi þurft að hugsa sig um varðandi það hvort þeir vildu ræða 

um það við ókunnuga. Auðvelt var að ná sambandi við flesta viðmælendurna en í 

nokkrum tilfellum reyndist það tafsamara en áætlað var.  

Rannsakandi hafði ekki sjálfur beint samband við þátttakendur fyrr en komið var að 

þeim tímapunkti að ákveða stund og stað sem viðtal fór fram á. Fram að þeim tíma áttu 

samskiptin sér stað í gegnum svokallaða hliðverði (e. gatekeeper) eða milliliði sem sáu 
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um að nálgast þátttakendur í upphafi og bjóða þeim að taka þátt í rannsókninni. 

Hliðverðir eru þeir sem stjórna aðgengi rannsakanda að gögnum sem eru í þeirra vörslu 

eða umsjón (Silverman, 2008). Hliðverðir rannsakanda voru í tveimur tilfellum aðilar 

sem höfðu veitt fjölskylduheimilum forstöðu. Í hinum tveimur tilvikunum voru það aðilar 

sem þekktu til starfsemi heimilanna sem vísuðu rannsakanda á hugsanlega 

viðmælendur. Að öðrum kosti hefði reynst erfitt að nálgast þátttakendur í rannsóknina. 

Eftir að hliðverðir voru búnir að fá samþykki fyrir þátttöku viðmælenda setti rannsakandi 

sig í samband við þá símleiðis til að skipuleggja framhaldið. Rannsóknin byggir á 

viðkvæmri persónulegri reynslu fólks og í ljósi þess var lögð sérstök áhersla á 

undirbúning, samþykki þátttakenda og að hafa aðstæður í viðtölunum sem 

ákjósanlegastar. Áhersla er á slík vinnubrögð í eigindlegum rannsóknaraðferðum enda 

um nákvæmar og viðkvæmar upplýsingar að ræða sem byggja á frásögnum þátttakenda. 

Það gerir það að verkum að fyllsta trúnaðar verður að gæta, þannig að þátttakendur 

þekkist ekki eða hljóti skaða af (Kvale, 1996).  

Áður en formlegt viðtal fór fram upplýsti rannsakandi þátttakendur enn frekar um 

markmið rannsóknarinnar og tilhögun viðtala. Þátttakendum var einnig kynntur réttur 

þeirra og skyldur rannsakanda er varðar þagnarskyldu og eyðingu gagna. Viðmælendur 

skrifuðu undir upplýst samþykki og fengu afrit af því, ásamt upplýsingum um 

rannsóknina og hvernig mætti nálgast rannsakanda og leiðbeinanda ef þörf væri á.   

5.2.3 Gagnaöflun 

Eins og þegar hefur komið fram var gagna aflað frá þátttakendum sjálfum í gegnum 

hálfstöðluð, opin einstaklingsviðtöl sem voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda.  

Tekin voru átta viðtöl sem fram fóru á óhlutbundnum stað. Tekið skal fram að eitt 

viðtalanna var hljóðritað í gegnum síma þar sem ekki var hægt að koma því á með 

öðrum hætti. Lengsta viðtalið stóð yfir í 90 mínútur og það stysta í 50 mínútur. Í 

viðtölunum studdist rannsakandi við spurningar eða viðtalsvísi sem hann þróaði í 

samvinnu við leiðbeinanda. Viðtalsvísinn innihélt opnar spurningar sem rannsakandi 

afmarkaði síðan við ákveðin viðfangsefni þar sem einstaka atriðum var fylgt eftir þegar 

þau komu fram í samtalinu, en þetta fyrirkomulag er einkennandi fyrir opin viðtöl (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  
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Hlutverk rannsakanda í hverju viðtali fyrir sig var að beita virkri hlustun og hvetja 

viðmælendur til að tala frjálst út frá þeim spurningum sem voru innan viðtalsrammans. 

Virka hlustun má skilgreina sem þá færni að skilja hvað viðmælandi tjáir ásamt því að 

endurvarpa til viðmælanda með eigin orðum hvað rannsakandinn telur hann eiga við. Á 

meðan viðtali stendur er rannsakandi í veigamiklu hlutverki sem felst í því að túlka 

skilning á tjáningu viðmælanda með og án orða (Helga Jónsdóttir, 2003).   

5.2.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Við skráningu gagna voru viðtölin hljóðrituð og síðan afrituð orð fyrir orð og að því loknu 

tók við úrvinnsla og greining. Gagnagreining fór að hluta til fram í hverju viðtali fyrir sig 

og voru markverðar athugasemdir skráðar niður strax að loknu hverju viðtali. Afrituð 

gögn voru 163 blaðsíður. Viðtölin gengu vel fyrir sig og komst innihald þeirra vel til skila 

við afritun. Nöfn viðmælenda eru dulkóðuð og staðháttum er breytt svo ekki sé unnt að 

rekja viðtölin til viðmælenda.  

 Lykilatriði í allri rannsóknarvinnu er að greina þau gögn sem safnað er saman til 

að þau öðlist merkingu (Esterberg, 2002). Gögnin í þessari rannsókn voru greind 

samkvæmt grundaðri kenningu (e. grounded theory approach). Meginhugmynd 

grundaðrar kenningar er að rannsóknin eigi að mótast út frá gögnum frekar en einhverju 

sem er fyrirfram gefið. Kenningin hentar vel við viðfangsefni þar sem rannsakandi leitar 

að vísbendingum sem vekja athygli (Esterberg, 2002; Padgett, 2008).     

Við greiningu og úrvinnslu gagna var notuð svokölluð opin kóðun eða flokkun, sem 

er meginatriði í grundaðri kenningu. Markmiðið með kóðun gagna er að sjá hvað gögnin 

hafa að geyma, finna áherslur eða hugtök sem vinna skal út frá og sjá hvað er 

sameiginlegt innan þeirra og hvað er ólíkt (Esterberg, 2002). Við kóðun gagna var texti 

viðtalanna lesinn ýtarlega í þeim tilgangi að finna megináherslur eða þemu (kóðun) sem 

síðan var unnið út frá. Meginþemu greiningarvinnu rannsóknarinnar voru: 1) Bernska og 

fjölskyldutengsl, 2) Árin á fjölskylduheimilinu og 3) Reynsla af dvöl á fjölskylduheimili. 

Jafnframt voru fundin undirþemu sem flokkuð eru undir meginþemu og voru þau gerð 

að kaflaheitum í niðurstöðum rannsóknarinnar.     
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5.3 Réttmæti og áreiðanleiki  

Í rannsóknarvinnu skal ávallt tryggja réttmæti (e. validity) og áreiðanleika (e. reliability) 

eins og kostur er (Esterberg, 2002). Með áreiðanleika er átt við að ef sama rannsókn er 

endurtekin við sambærilegar aðstæður ættu að fást sömu eða álíka niðurstöður 

(Neuman, 2007).  

Í megindlegum rannsóknum er mikið lagt upp úr áreiðanleika gagna. Aftur á móti er 

því ekki eins farið í eigindlegum rannsóknum því þar er ekki gert ráð fyrir að mögulegt sé 

að endurtaka raunveruleikann á sama hátt í annað sinn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Það skiptir sköpum að hafa nákvæm mælitæki til að meta áreiðanleika rannsókna en 

erfitt getur reynst að meta áreiðanleika í opnum viðtölum þar sem viðtölin verða eins og 

samtalsvettvangur (Esterberg, 2002). Áreiðanleiki er nauðsynlegur til að tryggja 

réttmæti en nægir samt ekki einn og sér. Rannsakendur geta verið sammála um rangar 

mælingar eða að niðurstöður séu notaðar á óviðeigandi hátt, það er að segja 

rannsakendur geta komist að sömu niðurstöðu þó túlkun þeirra á niðurstöðum sé röng 

(Neuman, 2007).   

Í eigindlegum rannsóknum er meira stuðst við réttmæti en áreiðanleika. Réttmæti 

snýst um það hvort verið er að mæla það sem ætlunin er að mæla (Alston og Wendy, 

2003; Neuman, 2007). Til að tryggja sem best réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar 

var saminn viðtalsvísir, sem getið er um hér að framan, með spurningum út frá 

fræðilegu efni og hann hafður til hliðsjónar í viðtölum. Þátttakendur voru beðnir um að 

lesa yfir niðurstöður rannsóknarinnar með það fyrir augum að tryggja réttan skilning 

rannsakanda á ummælum þeirra, en með því var verið að auka innra réttmæti 

rannsóknarinnar. Með því að nota opið viðtalsform var rannsakandi að auka enn frekar 

réttmæti rannsóknarinnar því þá gafst honum færi á að lesa í látbragð viðmælanda og 

spyrja nánar (e. probe) út í svör hans (Alston og Wendy, 2003).  

Takmarkanir rannsóknarinnar felast öðru fremur í því að ekki er hægt að yfirfæra 

niðurstöður úr eigindlegum gögnum yfir á hópa eða aðrar aðstæður (Taylor og Bogdan, 

1998). Það getur einnig verið veikleiki rannsóknarinnar að rannsakandi sjálfur er helsta 

rannsóknartækið. Reynsla hans, skoðanir og bakgrunnur geta haft áhrif á framkvæmd og 

niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsakandi sjálfur semur og leggur spurningarnar fyrir 

viðmælanda og gæti það til dæmis haft áhrif á það hvernig viðmælandi svarar; hann 
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gæti hagað svörum sínum í samræmi við það sem hann álítur vilja rannsakanda (Taylor 

og Bogdan, 1998). Mögulega hafa einhverjar spurningar sem rannsakandi valdi að spyrja 

haft leiðandi áhrif á viðmælendur en slíkt er vel þekkt (Taylor og Bogdan, 1998). Þetta er 

hætta þrátt fyrir að rannsakandi hafi reynt að koma í veg fyrir að spurningarnar yrðu of 

skoðanamyndandi eða lokaðar. Þess má einnig geta að reynsla rannsakanda af 

rannsóknarvinnu sem þessari er takmörkuð og var því ekki síður ástæða til að vanda vel 

til verka í öllum efnisþáttum verkefnisins.  

5.4 Siðferðileg álitamál  

Í upphafi voru vangaveltur um það hvort rannsóknin væri tilkynningar- eða leyfisskyld. 

Eftir að hafa kannað lög og reglugerðir þar að lútandi var ljóst að ekki var þörf á leyfi frá 

Visindasiðanefnd þar sem rannsóknin er ekki á heilbrigðissviði. Rannsóknir sem byggja á 

upplýsingum um heilsu- eða sjúkdómasögu einstaklinga eru leyfisskyldar óháð formi 

gagnaöflunar (Vísindasiðanefnd, e.d.). Rannsakandi var ekki að leita eftir slíkum 

upplýsingum í rannsókn sinni og var því ekki þörf á leyfi frá Vísindasiðanefnd.  

Þegar verið er að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar er meginreglan sú að 

slíkt sé tilkynnt til Persónuverndar (Persónuvernd, e.d.a.). Hlutverk Persónuverndar er 

að hafa eftirlit með lögum um persónuupplýsingar og persónuvernd nr. 77/2000 

(Persónuvernd, e.d.b.). Þessi rannsókn er því tilkynningarskyld og var hún tilkynnt til 

Persónuverndar í júní 2015. Rannsóknin var samþykkt af Persónuvernd skömmu síðar án 

athugasemda. Rannsóknin var fyrst og fremst tilkynnt til að tryggja gagnsæi hennar en 

eins og áður hefur komið fram var byggt á upplýstu samþykki þátttakenda. Slíkt 

samþykki byggir öðru fremur á trúnaði og nafnleynd ásamt því að þátttakandi getur 

bæði neitað að svara og hætt þátttöku hvenær sem í ferlinu, óski hann þess. Áður en 

hvert viðtal hófst voru þátttakendur upplýstir um alla þessa þætti og skrifuðu þeir undir 

ásamt rannsakanda og hver fékk sitt eintak.   

Við undirbúning og vinnslu rannsóknarinnar var haft í huga að það gæti reynst 

þátttakendum erfitt að að rifja upp reynslu sína úr bernsku. Í ljósi þess var lögð áhersla á 

að rannsóknin uppfyllti siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Höfuðreglur 

í siðfræði rannsókna innan heilbrigðisgreina voru hafðar að leiðarljósi. Þessar reglur eru 

kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti.  
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 Sjálfræðisreglan felur í sér virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Hún 

kveður meðal annars á um upplýst samþykki og að þátttakendur skrifi undir slíkt 

samþykki þar sem fram kemur hver stendur að baki rannsókninni og hver tilgangur 

hennar og markmið eru (Sigurður Kristinsson, 2003).   

Skaðleysisreglan kveður á um að heilbrigðisstarfsfólk skuli af öllum mætti forðast að 

valda annarri manneskju nokkrum skaða. Rannsakanda ber að tryggja að áhættan sé 

innan viðunandi marka og að ávinningur þátttakanda sé nægur til að réttlæta þátttöku 

hans (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakandi telur að þátttakendur hafi ekki hlotið 

skaða af þátttöku í rannsókninni þrátt fyrir að sumum hafi hugsanlega reynst erfiðara að 

rifja upp reynslu sína en öðrum.  

Samkvæmt velgjörðarreglunni er rannsakanda skylt að framkvæma einungis 

rannsókn sem er líkleg til að verða til hagsbóta fyrir mannkyn, þegar á heildina er litið 

(Sigurður Kristinsson, 2003). 

 Að síðustu er það réttlætisreglan, en hún kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og 

byrða og þann hlut sem þátttakendur fá í skiptum fyrir framlag sitt (Sigurður Kristinsson, 

2003). Allir ofangreindir þættir voru í hávegum hafðir við vinnslu rannsóknarinnar. Þess 

má geta að þátttakendur lásu niðurstöður yfir áður en lokahönd var lögð á verkefnið og 

munu fá eintak af ritgerðinni í þakklætisskyni.  

Rannsakandi hagaði rannsókn sinni einnig eftir Siðareglum félagsráðgjafa. 

Samkvæmt þeim er þess krafist að gætt sé trúnaðar í hvívetna og að virðing sé höfð að 

leiðarljósi þegar verið er að vinna með persónuupplýsingar. Eins og fram hefur komið 

var þess gætt að allir þátttakendur væru upplýstir um réttindi sín og einnig var réttur 

þeirra til einkalífs og sjálfsákvörðunar virtur eftir fremsta megni eins og kveðið er á um í 

fyrrnefndum Siðareglum félagsráðgjafa (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Aðeins 

rannsakandi og leiðbeinandi, sem einnig er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, hafa 

aðgang að gögnum rannsóknarinnar og verður þeim eytt eins fljótt og auðið er, eða 

þegar vörn hefur farið fram í desember 2015.       

 Samkvæmt aðferðafræði í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að 

rannsakandi sé meðvitaður um mikilvægi eigin hlutleysis eins og kostur er. Viðhorf hans, 

hagsmunir og persónuleg reynsla mega ekki hafa áhrif á framvindu viðtala því slíkt 

kemur til með að skekkja niðurstöður rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003). 
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Í upphafi hvers viðtals upplýsti rannsakandi hvern þátttakanda um reynslu sína af 

því að hafa starfað sem forstöðumaður fjölskylduheimilis um árabil, í þeirri mynd sem 

þau eru rekin í dag. Til að tryggja að viðhorf og persónuleg reynsla rannsakanda hefði 

ekki áhrif á viðtölin og niðurstöður rannsóknarinnar voru viðmælendur fengnir til að lesa 

yfir það efni sem byggðist á þeirra frásögn.  

Úrtakið náði eingöngu til þeirra sem dvöldu langdvölum á fjölskylduheimili sem börn 

og unglingar. Rannsakanda var kunnugt um að einhverjir þeirra einstaklinga sem voru á 

fjölskylduheimili sem börn voru látnir. Eins ber að hafa hugfast að erfitt getur verið að 

ná til þeirra sem eru í erfiðum aðstæðum eða að fólk hafi ekki treyst sér til þátttöku 

einhverra hluta vegna. Við mat á siðferði og áreiðanleika rannsóknarinnar ber að hafa 

alla þessa þætti í huga.  

5.5 Þátttakendur  

Átta þátttakendur tóku þátt í rannsókninni, fimm konur og þrír karlar sem öll eiga það 

sameiginlegt að hafa dvalið á fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar um árabil. Úrtakið 

var markvisst að því leyti að reynt var að velja viðmælendur af báðum kynjum og þess 

gætt að aldursdreifing væri nokkur eða frá 47–58 ára. Upplýsingar og lýsingar á högum 

þátttakenda eru settar fram á þann hátt að nafnleynd er virt og reynt var að breyta 

auðkennun til að ekki sé hægt að rekja efnið til einstaklinga og fjölskyldna. Þannig eru 

lýsingar stundum hafðar frekar ónákvæmar án þess þó að brengla niðurstöður. Hér 

koma nöfn þátttakenda dulkóðuð og upplýsingar um aldur þeirra við komu á 

fjölskylduheimilið. Einnig er greint frá aldri þeirra þegar þau fluttu að heiman frá 

fjölskylduheimilunum:  

 

1. Garðar Pétursson, frá 3 ára–13 ára aldurs. 

2. Bára Grettisdóttir, frá 9 ára–17 ára aldurs.  

3. Þuríður Stefánsdóttir, frá 4 ára–20 ára aldurs.  

4. Guðný B. Gísladóttir, frá 10 ára–27 ára aldurs.  

5. Unnar Þorgrímsson, frá 3 ára-17 ára aldurs. 

6. Elín Guðjónsdóttir, frá 5 ára–17 ára aldurs. 

7. Karólína Gunnarsdóttir, frá 10 ára–18 ára aldurs. 
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8. Þorsteinn Runólfsson, frá 15 ára–27 ára aldurs



63 

 

6 Niðurstöður  
Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar, en þær byggja á frásögnum 

átta viðmælenda sem vildu deila reynslu sinni. Rætt var við tvo einstaklinga frá hverju 

fjölskylduheimili. Þess ber að geta að viðmælendur voru margir hverjir mjög ungir þegar 

þeir vistuðust á fjölskylduheimilinu og langt er um liðið síðan þá og getur það haft áhrif á 

frásagnir þeirra. Í viðtölunum kom fram að vitneskja um bernskuna var blönduð eigin 

minningum og frásögnum fósturforeldra, kynforeldra og annarra ættingja. Innihald 

viðtalanna snerist að mestu um reynslu viðmælenda af dvöl þeirra á fjölskylduheimilinu, 

eins og gefur að skilja. Spurt var um bernskuárin og tengsl við upprunafjölskyldu, líðan á 

fjölskylduheimilinu, tengsl við fósturforeldra og systkini, ættingja og vini, og þátttöku 

viðmælendanna í eigin málum.  

Við greiningu gagna voru greind þrjú meginþemu í samræmi við 

rannsóknarspurninguna: Hver er reynsla þátttakanda af því að hafa alist upp á 

fjölskylduheimili? Hvert þema hefur undirþemu og ber fyrsta þemað yfirskriftina 

„Bernska og fjölskyldutengsl“. Undir því þema var gerð grein fyrir heimilisaðstæðum, 

tímanum frá því að viðmælendurnir fara af heimili foreldra sinna og þar til þeir koma á 

fjölskylduheimilið og síðan tengslum þeirra við kynforeldra og ættingja. Annað þemað 

ber heitið „Árin á fjölskylduheimilinu“ en þar er fjallað um líðan þátttakendanna á 

heimilinu, tengsl við fósturfjölskylduna, umönnun og heimilislífið. Þriðja þemað, 

„Reynslan af fjölskylduheimilinu“, fjallaði um styrkleika formsins á fjölskylduheimilum, 

hvað mátti betur fara, þátttaka og samráð og aðkoma félagsráðgjafa. Hér á eftir verður 

fjallað nánar um hvert þemu og þau undirþemu sem tilheyra hverju þeirra.  

6.1 Bernska og fjölskyldutengsl  

Þrátt fyrir ólíkan reynsluheim og bakgrunn á mörgum sviðum áttu þátttakendurnir 

margt sameiginlegt frá bernsku sinni og uppvexti. Meðal annars komu þeir allir frá 

heimilum þar sem uppeldisaðstæðum var ábótavant og takmarkaður grundvöllur fyrir 

myndun tengsla við upprunafjölskyldu. Í kaflanum verður fjallað um heimilisaðstæður 

þátttakanda, tengsl þeirra við upprunafjölskylduna og tímann frá því að þeir fara frá 
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kynforeldrum og þar til þeir koma á fjölskylduheimilið. Þátttakendur áttu allir sögu um 

viðkomu á stofnun eða öðrum heimilum áður en þeir komu á fjölskylduheimilið.   

Þrátt fyrir að flestir viðmælenda hafi verið ungir við komuna á fjölskylduheimilið og 

minni þeirra af dvölinni þar því takmarkað er reynt að varpa ljósi á bernsku þeirra að 

einhverju leyti. Misjafnt var hvort þeir höfðu á fulloðrinsárum leitað eftir upplýsingum 

um bernsku sína og æsku. Nokkrir höfðu spurt fósturmæður sínar eða þær sagt þeim frá 

því sem þeim var kunnugt um. Helmingur viðmælenda hafði spurt blóðsystkin eða aðra 

ættingja en svo voru aðrir sem höfðu ekki grennslast mikið fyrir um bernsku sína eða 

eins og einn viðmælanda komst að orði: „þetta er liðið og svona var þetta og ekki orð 

meira um það“. Þrír viðmælenda sögðust ekki vilja spyrja blóðmæður sínar af tillitssemi 

við þær. Þeir töldu það vera erfitt fyrir þær að rifja upp fortíðina sökum þess að 

ráðstöfunin hefði ekki farið fram með þeirra samþykki. Tveir viðmælenda af átta höfðu 

haft fyrir því að leita upplýsinga um sögu sína og fjölskyldunnar en aðrir ekkert umfram 

það sem þeim hafði verið sagt, sem var mismikið. Nánast allir viðmælendurnir sögðust 

ekki minnast þess að staða þeirra hafi nokkru sinni verið útskýrð fyrir þeim þegar þeir 

voru börn og/eða unglingar og þaðan af síður hafi þeir verið með í ráðum þegar verið 

var að finna þeim framtíðarheimili. 

6.1.1 Heimilisaðstæður 

Þátttakendur áttu það allir sameiginlegt, fyrir utan einn, að koma frá heimilum þar sem 

uppeldisaðstæðum var áfátt sökum óreglu foreldra. Garðar var þriggja ára þegar hann 

kom á fjölskylduheimilið eftir að hafa farið eitthvað á milli heimila og stofnana áður. 

Hann lýsir æsku sinni með eftirfarandi hætti:  

Já ég var bara hjá pabba og mömmu, við vorum mörg systkinin, hann ofbeldisfullur 
alkahólisti og tók pillur og eitthvað það gekk ekkert … en það var búið að reyna 
ýmislegt en þau voru gift og hvað átti að gera taka pabba af heimilinu? Mamma var 
að fela vín og annað og flúði svo út með okkur fimm börnin til ömmu og hann á eftir 
hann og réðist meira að segja á ömmu … hann var sjúklingur … voða erfitt fyrir 
múttu að tala um þetta þannig að ég spyr hana aldrei, ég hef bara hlíft henni fyrir 
því ég bara veit að ef það er ofbeldi og drykkja þá er ekkert hægt að vera inni á 
svoleiðis heimili með fimm börn og vera að flýja á öllum tímum sólahringsins. 

Garðar heldur áfram og lýsir ástandinu þannig eftir að þau systkinin voru flest farin af 

heimilinu:  
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Svo deyr pabbi eftir að við vorum tekin eða þú veist … mér skilst að við höfum verið 
einhvers staðar áður systkinin sem vorum tekin og svo ég man aðeins eftir honum 
en ekki mikið … hann var sjúklingur og mátti ekki drekka ofan í lyfin … þegar 
mamma og bróðir minn eru að koma heim þá liggur hann dáinn fyrir hurðinni … ég 
fékk ekkert að vita þetta fyrr en systkini mín komu heim úr jarðarförinni. 

Elín flutti á fjölskylduheimilið um fimm ára aldur. Fyrst um sinn hafði hún búið hjá 

foreldrum sínum þar til þau skildu þegar hún var um tveggja ára. Elín lýsir 

heimilisaðstæðum sínum með þessum orðum:  

Ég vissi ekki almennilega söguna en svo las ég allar skýrslur frá barnaverndinni og 
þá varð allt ljóst. Það var alveg svolítið erfitt en okei þetta var svona og ég hef bara 
kúplað mig frá þessu. En þetta var vegna áfengisneyslu foreldra minna og þau skildu 
fljótlega eftir að ég fæddist og þá bara byrjaði mamma að drekka hún hafði aldrei 
drukkið og það var verið að finna hana dauðadrukkna um allan bæ með mig 
pínulitla með sér og það endaði með því að ég var tekin af henni og sjálfsagt sett 
fljótlega á Silungapoll.  

Elín sagði, líkt og flestir þátttakendurnir, að minni hennar væri stopult frá 

bernskuárunum og að hún hefði líklega alltaf ýtt erfiðum hugsunum og tilfinningum frá 

sér. Hún sagðist samt muna eitt og eitt atvik og það sitji í sér setningar sem hún heyrði, 

eins og einhverju  sinni þegar það hafði verið gleðskapur á heimilinu og einhver sagði: 

„ekki láta barnið vera að labba í glerbrotunum.“  

Karólína bjó með foreldrum sínum og bróður. Móðir hennar dó eftir margra ára 

veikindi og fljótlega upp úr því segir Karólína að heimilið hafi flosnað upp. Karolína lýsir 

heimilisaðstæðum sínum á þennan hátt: 

Mamma deyr þegar ég er sjö ára þannig byrjaði þetta allt … þá fær pabbi ráðskonur 
og svoleiðis til sín og það gengur svona ekkert allt of vel, það var nú búið að reyna 
allt mögulegt en það bara gekk ekki neitt. Við fengum margar ráðskoður þær bara 
drukku yfir okkur og pabbi var náttúrulega ekkert ánægður með það … svo það gekk 
bara ekki neitt  

Þuríður fór ung af heimili móður sinnar og segir þetta um heimilisaðstæður sínar:  

Pabbi minn deyr á aðfangadag jóla og ég er skírð um leið og hann er jarðsettur … í 
framhaldi af því er ég eitthvað hjá móður minni. Ég var svo vanrækt sem ungabarn 
því mamma gat ekki séð um mig vegna drykkju og þá byrjaði flakkið. 
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6.1.2 Óvissutímabil – flakk á milli stofnana 

Viðmælendurnir áttu það allir sameiginlegt að hafa verið vistaðir á öðrum heimilum eða 

stofnunum áður en þeir komu á fjölskylduheimilið. Þessi reynsla virtist sitja í þeim flest 

öllum og er þeim mörgum frekar þungbær. Sex viðmælendur af átta sögðust hafa viljað 

losana við það óöryggi og óvissuástand sem fylgdi því að flakka á milli úrræða og vita 

ekki hvað væri framundan.  

Karolína hafði þetta að segja um tímann frá því að móðir hennar lést þegar hún var 

sjö ára og fram að því að hún kom á fjölskylduheimilið tíu ára:  

Það var ekkert smá flakk á mér já og bróður mínum líka. Það byrjaði nú inn og út af 
Dalbraut það var alltaf verið að reyna að finna eitthvað. Ég fékk samt alltaf að hitta 
pabba og það var okkur mikils virði að fá að hitta pabba og svo fer ég á Kumbaravog 
og þar tekur nú ekkert betra við mér leið ekkert vel þar. Geng ekkert í skóla þar 
missti voða mikið úr vegna veikinda í heildina missi ég 2–3 ár úr mínum barnaskóla 
sem reyndist mér mjög erfitt sko.   

Þetta var aðeins upphafið að óvissuástandi Karólínu og heldur hún áfram og segir svo 

frá: 

Þaðan fer ég upp í Reykjadal og var hjá (nafn) og hún átti dóttur sem var ári yngri og 
henni fannst alveg tilvalið að hún fengi leikfélaga svo flutti ég heim til hennar og 
mér leið ekkert vel þar. Svo fer ég út til Bandaríkjana með sendiherrahjónunum 
(nöfn) hana langaði eða þeim langaði til að tengjast mér af því þau áttu ekki börn og 
svona. En ég fékk bara svo rosalega heimþrá að ég bara, veistu ég veit bara ekki 
hvernig þetta þróaðist en samt var ég farin að heimsækja (nafn á fjölskylduheimili) 
áður en ég fór út og bróðir minn var fluttur þangað. 

Viðmælendurnir sem mundu eftir þessu óvissuástandi töluðu allir um að það hefði fylgt 

því óöryggi og vanlíðan sem fólst meðal annars í því að geta ekki treyst neinum. Karlotta 

lýsir atviki um vantraust á þennan hátt:  

Ég hefði ekki viljað lenda á þessu rosalega flakki … ég hafði engan til að treysta ég 
treysti pabba og engum öðrum. Hverjum átti ég að treysta ég gat engum treyst sem 
dæmi þegar ég var hjá (nafn) þá sagði hún „pabbi þinn er bara fyllibytta hann 
hringir ekkert í þig“ ég bara auðvitað stingur þetta í hjartað auðvitað beið ég allan 
afmælisdaginn eftir að pabbi hringdi í mig en hann sagði mér seinna að hann hefði 
hringt en hún sagði bara að ég væri ekki heima.  

Þuríður var einnig mjög ósátt við óöryggið sem fylgdi flakkinu eftir að hún var tekin frá 

móður sinni og þar til hún fór á fjöskylduheimilið. Þuríður lýsir því svona: 



67 

 Já ég var búin að vera á miklu flakki ég var tekin af mömmu og sett á vöggustofu, 
man voða lítið nema mér var bara sagt þetta. En amma og afi í föðurætt vildu fá 
mig og vildu ala mig upp en þau voru um sextugt þá og þóttu allt of gömul en það 
hefði nú ekki þótt í dag. Þau vildu halda mér í ættinni minni en það var ekki í boði. 
Þá var ég sett á eitthvað heimili sem var eiginlega stoppustöð fyrir börn áður en 
þau fóru eitthvað á Dalbrautinni. Stóra systir mín sem að ég er eiginlega bara fyrst 
að kynnast í dag hefur sagt mér þetta og ég skreið víst oft upp í til hennar þegar við 
vorum á Dalbrautinni og þá pissaði ég alltaf í rúmið hennar hún hefur sagt mér það 
(og hlær). Svo man ég eftir því að ég var látin fara eitthvað norður til fólks sem hafði 
misst barn og konan var bara hálf geðveik þannig að ég var send til baka svona var 
þetta allt. 

Þorsteinn kom ekki á fjölskylduheimilið fyrr en hann var orðinn 15 ára gamall og er hann 

ósáttur við þann óstöðugleika sem hann bjó við fram að þeim tíma. Hann lýsir upplifun 

sinni á eftirfarandi hátt:  

Ég fór bara beint eftir fæðingu á Dalbraut, Silungapoll, Reykjadal, Rauðhóla, 
Barnaheimilið Sunnuhlíð, hæli og fleiri hæli svo svo hjá afa og ömmu þar til amma 
dó og svo var ég í sjö ár í sveitinni, ég fermdist í sveitinni svo fór ég þaðan í 
Breiðuvík – mjög undarlegt – Breiðuvík það átti að vera voða gott heimili en var 
algjört skítahæli, hræðilegur staður ég átti engan veginn heima þar.  

Þorsteinn telur að barnavernd beri mikla ábyrgð á þungbærri reynslu úr æsku og þeim 

erfiðleikum sem hann hefur þurft að ganga í gegnum. Hann heldur áfram:   

Ég hefði viljað koma mikið fyrr á fjölskylduheimilið og lenda ekki á þessu flakki það 
var það sem gerði mig svona ruglaðan … ég skil ekki afhverju var verið að rugla mig 
svona þegar ég var krakki þá þurfti að halda utan um mann – ég hefði viljað koma á 
fjölskylduheimili strax ekki alltaf skipa manni hingað og þangað. Fyrri fortíðin mín 
var erfið en ég ýti því bara frá mér. Ég man eftir að það var alltaf verið að segja við 
mann „þú ert óþekkur vertu þarna eða þarna“ á Silungapolli var þetta sagt og ég var 
þriggja ára ég braut glas, óhapp þá var bara slegið á hendurnar á manni í staðinn 
fyrir að taka utan um mig … okkur var refsað fyrir það sem við gátum ekki gert að 
þetta var bara lélegt uppeldi.  

Bára kom á fjölskylduheimilið níu ára og telur að það hafi átt að grípa inn í aðstæður 

sínar mikið fyrr og koma þannig í veg fyrir allan þann þvæling og rótleysi sem hún þurfti 

að upplifa. Bára hafði meðal annars þetta að segja:  

Heyrðu ég var á flakki bara sko … ég var síðast hjá systur pabba og áður hjá pabba … 
og svo eitthvað á einhverjum heimilum ég man bara ekki hvar og hef ekki verið að 
leita eftir því. Það hefði átt að gera þetta frá byrjun, það var alveg útséð að hún gat 
ekki hugsað um börnin sín hún mamma og að þvælast með mann hér og þar það er 
bara rugl og það hefði mátt vera betra eftirlit, ég meina pabbi fær mig og allt það 
en hann er á sjó og hann var með hinum og þessum konum sem hugsuðu um mig ef 
við eigum að kalla hugsa um. Þetta er náttúrulega bara rugl. 
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Guðný var 10 ára þegar hún kom á fjölskylduheimilið og lýsir tímanum fram að því á 

þennan hátt: „Ég var held ég bara hjá alls konar fólki, eitthvað frænkur mínar voru með 

mig í hálft ár og svo man ég ekki meira nema ég fór á milli margra heimila.“ 

6.1.3 Fjölskyldutengsl   

Viðmælendum fannst skipta miklu máli að geta skilgreint sig sem hluta af fjölskyldu en 

það var ólíkt hverja þeir töldu vera innan hennar. Einn viðmælandi átti erfitt með að 

staðsetja sig og sagði að ónotatilfinning fylgdi því að vera „svona rótlaus“, eins og hann 

orðaði það. Hann áttaði sig ekki á hvort ræturnar væru á heimili móður hans, 

fjölskylduheimilinu eða í sveitinni þar sem hann dvaldi öll sumur og einn vetur. 

Niðurstaða þessa viðmælanda var að blóðsystkini hans væru fjölskyldan. Aftur á móti 

taldi annar viðmælandi að fósturforeldrar og fóstursystkin væru hans fjölskylda; annað 

þekkti hann ekki og kærði sig svo sem ekkert frekar um það. Margir viðmælendanna 

töluðu samt sem áður um að upprunafjölskylda þeirra væri þeirra fjölskylda.  

Allir áttu viðmælendurnir það sameiginlegt, fyrir utan einn sem fór strax við fæðingu 

á vöggustofu, að hafa verið hjá kynforeldrum sínum um lengri eða skemmri tíma áður 

en þeir fóru á fjölskylduheimilið eða á „flakk“, eins og margir þeirra orðuðu það. Enginn 

þeirra hélt reglubundnum samskiptum við kynforeldra sína eða ættingja eftir að þeir 

fóru að heiman, fyrir utan Karlottu sem átti í miklum samskiptum við föður sinn og sagði 

það hafa verið afar mikilvægt fyrir sig. Þrátt fyrir það tengdist hún fósturforeldrum 

sínum sterkum böndum. 

Flestir viðmælendur lýstu litlu og fjarlægu sambandi við kynforeldra og sögðu 

samskiptin hafa verið lítil eða engin fyrir utan stöku heimsóknir og ef og þegar þau komu 

með jóla- og afmælisgjafir. Kynmæður voru þó frekar í meira sambandi við börnin en 

kynfeður.   

Margir viðmælendanna hefðu viljað vera í meiri samskiptum við kynforeldra en aðrir 

sögðu að það hefði bara verið ruglandi, eins og þeir orða það gjarnan. Sjö viðmælendur 

af átta töldu samband við kynföður lítið eða ekkert og almennt virtust þeir ekki eiga 

margar minningar tengdar feðrum sínum. Fyrir utan Karolínu sögðu tvö að kynfeður 

þeirra hefðu komið á fjölskylduheimilið. Annað þeirra var Unnar, og hann lýsti 

heimsóknum föður síns með þessum hætti: 
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Þegar pabbi kom með jólapakka og svoleiðis þá bauð mamma (fósturmóðir) honum 
alltaf í kaffi því henni fannst mikilvægt að við kynntumst en við vorum bara feimnir 
við hvorn annan og vissum ekkert hvernig við áttum að vera, svolítið eins og tveir 
steinar.  

Elín sagði heimsóknir föður síns oft hafa reynst sér erfiðar og valdið kvíða, og stundum 

hefði hún eiginlega bara óskað þess að hann hefði sleppt þeim alveg. Elín lýsti 

minningum sínum um föður sinn á þennan hátt:  

Það voru góðar minningar og erfiðar minningar í sambandi við þegar pabbi kom í 
heimsókn. Hann var sjómaður og þegar hann kom til dæmis úr siglingum þá kom 
hann með alls konar handa okkur öllum sælglæti og dót hann gaf heimilinu mikið 
en á sama tíma gat hann komið alveg gjörsamlega dauðadrukkinn og vildi þá fara 
með mig í heimsókn til ömmu og dröslaðist þá með mig í leigubíl … þetta var erfitt 
fyrir mig og auðvitað var mamma (fóstra) ekki ánægð með þetta – og lengi vel var 
það nú þannig að ég mátti ekki heyra í leigubíl í gangi þá leið mér illa, ég varð 
eiginlega bara veik þegar ég þurfti að fara í leigubíl  

Um það bil helmingur viðmælenda hefði óskað þess að vera í meira sambandi við 

kynforeldra sína og sögðu uppruna sinn skipta sig miklu máli. Tveir viðmælenda voru 

ósáttir við að kynforeldrar þeirra komu ekki oftar í heimsókn og fannst leiðinlegt að 

kynfeður þeirra höfðu aldrei samband við þá.  

Guðný hafði þetta að segja um samskipti sín við kynforeldra sína:  

Nei pabbi kom aldrei og það var leiðinlegt en mamma kom stundum og það var gott 
að hitta hana. Einu sinni mátti hún ekki hitta mig í heilt ár og það var erfiður tími og 
líka af því ég vissi ekkert af hverju það var, mér var ekki sagt neitt. Ég hefði viljað 
hitta hana svona á þriggja mánaða fresti.   

Þorsteinn var ósáttur við að kynfaðir hans hafði aldei heimsótt hann á heimilið og var 

leiður yfir því hvað hann hafði alltaf verið áhugalaus gagnvart sér. Þorsteinn hafði þetta 

að segja um samskipti sín við kynforeldra og systkini:   

Þau skildu bara um leið og ég fæddist bara einnar nætur gaman held ég … pabbi vill 
ekki sjá mig mamma er aðeins farin að vilja sjá mig núna fyrst. Ég á sjö systkin og ég 
þekki þau ekki neitt.  

Unnar var einn þeirra sem sagði að það hefði ekkert angrað sig þótt hann hafi haft lítið 

samneyti við kynforeldra sína. Hann lýsir því með þessum orðum:  

Sambandið var alveg ægilega lítið við mömmu og ekkert fyrr en ég var orðinn 15 ára 
eða eitthvað svoleiðis, það var einhver della í mér að fara til hennar og búa hjá 
henni og það gekk náttúrulega ekkert svo að ég fór aftur heim til (nafn á 
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fósturmóður). Hún gaf mér séns hún sagði þú mátt fara ég veit þú kemur aftur og 
það var reyndin en mamma var náttúrulega að hræra í mér sagði komdu komdu og 
mig langaði að prófa og svona en það var bara vitleysa. Svona eftir á þá hefði ég 
kannski viljað kynnast hálfsystkinum mínum meira 

Helmingur viðmælenda var í ágætum tengslum við ömmur og afa og áttu góðar 

minningar tengdar þeim. Í sumum tilfellum höfðu þau komið í heimsókn á heimilin sem 

viðmælendurnir voru ánægðir með. Hin fjögur áttu nánast ekki í neinum samskiptum við 

ömmur sínar og afa og í einu tilviki voru bæði amman og afinn látin. Enginn 

viðmælendanna átti í samskiptum við blóðsystkin, fyrir utan þá sem ólust upp með 

systkinum sínum á fjölskylduheimilinu. Þeir sem höfðu alist upp með systkinum sínum 

voru ánægðir með það og töldu að það hefði verið stuðningur fólginn í því. Nokkrir 

viðmælendanna eru í samskiptum við systkini sín í dag og aðrir hefðu viljað þekkja þau 

meira og vera í nánari samskiptum við þau í dag.  

Tveir viðmælenda sögðu að það hefði verið góð tilfinning að vita af skyldfólki sínu 

úti í bæ sem bar hag þeirra fyrir brjósti og spurðist fyrir um þá og kom jafnvel stöku 

sinnum í heimsókn. Elín orðaði það svo: „það var einhver þarna úti sem ekki var sama 

um mig og vildi fylgjast með mér, þetta bara skipti mig öllu máli.“    

Nokkur töluðu um að fósturmæður þeirra hefðu lagt sig fram við að hjálpa þeim að 

eiga samskipti við kynforeldra og aðra ættingja. Einn talaði um að fósturmóðir hans 

hefði farið með sig tvær ferðir út á land til að hann gæti hitt afa sinn og ömmu en þrátt 

fyrir það mynduðust aldrei nein náin tengsl á milli þeirra.  

6.2 Árin á fjölskylduheimilinu 

Allir viðmælendur fyrir utan einn höfðu sérstaklega orð á því að það hefðu orðið 

þáttaskil í lífi þeirra við komuna á fjölskylduheimilið. Sem dæmi talaði einn 

viðmælandinn um fyrra líf og hið seinna og að hið fyrra hefði einkennst af erfiðri reynslu 

en það hafi breyst við komuna á fjölskylduheimilið. Flestir töluðu um að þá hafi fyrst 

komið festa og öryggi í líf þeirra sem þá hefði skort fram að þeim tíma. Hér verður fjallað 

nánar um stöðugleikann og öryggið sem fylgdi því að vera kominn á framtíðarheimili, 

umönnun og heimilislífið, og líðan vðmælendanna og tengsl við fósturfjölskylduna.   
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6.2.1 Festa og öryggi 

Allir viðmælendurnir töldu að það hefði ekki verið neinn annar möguleiki í stöðunni en 

að vista þá utan heimilis þegar tekið væri mið af heimilisaðstæðum þeirra og 

tíðarandanum. Þeir höfðu flestir orð á því að þeir hefðu búið við óöryggi og óviðunandi 

uppeldisaðstæður. Viðmælendurnir bera allir fósturforeldrum sínum vel söguna og 

sögðu að á fjölskylduheimilinu hefðu þeir upplifað öryggi og fengið uppeldi sem þá hefði 

skort fram að því. Karlotta lýsti komu sinni á fjölskylduheimilið á þennan hátt:  

Ég fann traust og mér leið strax vel á (nafn á fjölskylduheimili) en ég var svo 
gjörsamlega búin að vera þegar ég kom eftir allt þetta að ég bara grét og grét og 
grét og ég sagði hvert fer ég næst? Ég man ekki betur en ég hafi farið beint til 
mömmu á (nafn á fjölskylduheimilið), bróðir minn var kominn þangað og um leið og 
ég kom til mömmu þá mátti ég gráta, ég fékk þessa tilfinningu um leið og ég kem til 
hennar.  

Karolína sagði að tilfinningalegum þörfum sínum hefði verið mætt af umhyggju og hlýju 

og heldur áfram: 

Ég hafði aldrei kynnst því að það væri breitt yfir mig áður en ég fór að sofa. Það var 
bara þannig að ef ég vaknaði á næturnar þá þurfti ég bara að hugsa um mig sjálf, en 
mamma kom og sat hjá mér þegar ég fékk martraðir og ég jafnaði mig og ég gat 
farið til hennar ef eitthvað var að og enn í dag get ég alltaf leitað til hennar. 

Þuríður hafði komið víða við áður en hún kom á fjölskylduheimilið. Hún sagði að sá tími 

hefði reynst sér erfiður þrátt fyrir að hún muni ekki mikið eftir honum. Þuríður lýsir 

fyrstu kynnum sínum af fósturmóður sinni og fjölskylduheimilinu á þennan hátt:  

Mamma hefur sagt mér þetta allt. En þegar hún kom þar sem ég var þá spurði hún 
mig „viltu búa hjá mér?“ „já ef ég má kalla þig mömmu“ sagði ég og það var hún 
sem fór út grátandi en ekki ég. 

Reynsla Þuríðar var að hún stoppaði stutt á hverjum stað og þess vegna bjóst hún ekki 

við öðru eftir að hún kom á fjölskylduheimilið líka. Hún lýsir aðstæðum sínum með 

eftirfarandi hætti:  

Þegar við vorum komin á (nafn á fjölskylduheimili) þá spurði ég „jæja hvenær á ég 
svo að fara?“ Mamma sagði „þú ferð bara þegar þú vilt það þú mátt vera hér 
þangað til þú verður fullorðin“ og þá sagði ég „æ hvað það er gott þetta er líka besti 
staður sem að ég hef verið á.“  
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Eins og flestir viðmælenda átti Bára sögu um flakk á milli heimila áður en hún kom á 

fjölskylduheimilið og furðar hún sig á því að dvölin þar var einungis hugsuð til skamms 

tíma. Hún þakkar fósturföður sínum að svo fór ekki:   

Mamma og pabbi voru bara beðin um að taka mig tímabundið en pabbi sagði bara 
eftir að ég var búin að vera 3 vikur hjá þeim „hún fer ekki á eitt heimilið enn.“ Þetta 
átti sem sagt ekki að vera minn lokastaður en hann sagði bara stopp. Þá fyrst fékk 
ég einhverja festu í líf mitt.   

Elín lýsir fyrstu kynnum sínum af fjölskylduheimilinu svo:  

Það var ótrúlega spennandi að fara á fjölskylduheimilið frá Silungapolli. Ég vissi að 
(nafn á stúlku) sem var líka þar hafði farið á heimilið og það var tilhlökkun að hitta 
hana. Þegar ég svo kom þangað þá man ég eftir þessu að vera allt í einu orðin hluti 
af systkinum.   

Út frá flestum frásögnum viðmælenda má draga þá ályktun að stöðugleiki hafi ríkt í lífi 

þeirra árin sem þeir voru á fjölskylduheimilinu. Þeir voru ánægð með uppeldið, eins og 

flestir þeirra orðuðu það, og fundu traust og öryggi. Það ríkti festa hvað varðar búsetu, 

skólamál og ýmislegt annað sem einkennir stöðugleika hjá fjölskyldum. Mörg lýstu því 

að það hefði verið ólíkt því sem þau þekktu.   

6.2.2 Umönnun og heimilislíf  

Í frásögnum þátttakenda má almennt heyra að þeir hafi litið á fjölskylduheimilið sem sitt 

eigið heimili. Upplifun þeirra er að þeir hafi fengið gott uppeldi og búið við reglufestu og 

aga. Nokkur höfðu á orði að hlutirnir hefðu þurft að vera í föstum skorðum á svo stórum 

heimilum svo heimilislífið gengi upp. Almennt töluðu þau um að uppeldisleg skilyrði 

hefðu verið góð, þau hefðu notið tilsagnar og þeim sýnd væntumþykja og hlýja, og að 

hefðbundin gildi, siðir og venjur hefðu verið í hávegum hafðar. Frásagnir þeirra af 

heimilislífinu gáfu til kynna að heimilisbragurinn hafi almennt verið í líkingu við venjulegt 

heimilishald, eins og þau orðuðu það gjarnan.   

Unnar sagði eftirfarandi um heimilislífið:  

Þetta var bara mjög eðlilegt heimilislíf allt og á veturna vöknuðum við hálf sjö eða 
eitthvað bárum út blöðin, krakkarnir vorum öll í því að bera út blöðin og hérna fá 
smá pening smá vasapening og svo var bara farið í skólann. Þetta var bara svona 
ósköp eðlilegt líf og svo heim eftir skóla.  
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Guðrún er fóstuforeldrum sínum þakklát og segist ekki geta hugsað sér að hlutirnir 

hefðu verið með öðrum hætti, fyrst hún gat ekki alist upp hjá móður sinni. Hún lýsir 

heimilislífinu og tengslum við fósturmóður á þennan hátt: 

Hún var bara mamma okkar og við lékum okkur mikið saman bara eins og systkini 
gera og svo hugsaði hún bara um okkur eins og foreldrar eiga að gera við börnin sín 
og við fórum í skólann og allt þetta og hún fann vinnu fyrir suma og allt þetta. 

Karlotta talaði einnig um að hún hefði loks komist í heimilislegt umhverfi og fengið 

uppeldi:   

Þetta var bara venjulegt. Mamma var alveg einstök og pabbi líka auðvitað ég hefði 
ekki getað eignast betri fósturforeldra eða foreldra. Þau voru valin fyrir mig ég hefði 
ekki geta verið heppnari loksins þegar það kom. Pabbi hjálpaði mér með 
heimanámið mitt sem að ég hafði aldrei fengið ég varð ekki læs fyrr en ég kom til 
þeirra en ég varð fljótt læs. Ég fékk aðstoð við áhugamál mitt sem var handavinna. 
Þarna fékk ég aðstoð við það, mér var sýnt og leiðbeint.  

Elín lýsir uppeldinu á fjölskylduheimilinu með þessum orðum: 

Mamma (nafn) ól okkur upp á skynsamlegan máta að mörgu leyti, allt í röð og 
reglu, kenndi okkur alla hluti. Ég bjó voða vel að þessu öllu og auðvitað hefur þetta 
fylgt manni … ég er mun meira foreldri fyrir bragðið maður tekur svolítð vel utan 
um þessa einingu sem maður á í dag og ég vil svolítið þakka það uppeldinu.  

Unnar er fósturmóður sinni þakklátur og segist ekki geta hugsað til þess hefði hann búið 

áfram við óbreytt ástand heima fyrir. Hann hafði meðal annars þetta að segja:  

Okkur leið vel á heimilinu. Þetta var bara eins og hvert annað heimili, hún leit á 
okkur eins og börnin sín og kom þannig fram við okkur eins og hún ætti okkur sjálf 
þannig að ég hefði engan veginn viljað hafa þetta öðruvísi 

Öll töluðu þau um að heimilislífið hefði verið í megindráttum eins og gerist og gengur á 

stórum heimilum, en eins og gefur að skilja var í mörg horn að líta. Elín dró fram ýmsa 

áhugaverða þætti þegar hún var að lýsa heimilislífinu og hér er gripið niður í frásögn 

hennar:  

Þetta var nú bara svona venjulegt, (nafn á fósturmóður) var rosalega góð við okkur 
en hún var ekkert að kjassa okkur enda var það svo sem ekki þannig í þá daga … við 
fengum alveg að sofa uppi í, ég skil ekki hvernig við fórum að því að hnoðast saman 
undir einni sæng uppi í hjá henni. En hver og einn einstaklingur fékk að njóta sína á 
sínum forsendum, hún lagði sig í líma við að finna styrkleika hvers og eins og efla þá 
þætti … ein var voða góð í íþróttum og hún var þá komin í frjálsar og ein var voða 
dugleg í eldhúsinu og þá fékk hún fleiri verkefni þar. Hún stóð alltaf með okkur ef 



74 

það kom upp slagur í hverfinu, þá sögðum við bara eigum við að fara og ná í (nafn á 
fósturmóður) og þá þutu allir heim. Það vissu allir hver (nafn) var, hún barðist fyrir 
okkur hvar sem hún þurfti, hún var alveg þekkt á bæjarskrifstofunum, alltaf að 
berjast fyrir okkur.  

Þorsteinn sagði að eftir að hann komst á fjölskylduheimilið hefði hann kynnst góðu 

uppeldi á „venjulegu“ heimili. Hann þakkar fósturmóður sinni ýmislegt, meðal annars að 

hann hafi eignast áhugamál sem hann sinni enn í dag. Þorsteinn lýsir því svona:  

Hún kenndi okkur að fara með peninga, hún kenndi mér að tefla, hún var alltaf að 
tefla við mig og hrósa mér fyrir hvað ég var fljótur að hugsa og lunkinn að tefla 
þannig að ég fékk áhugann og fór í skákfélag og er í tveimur skákfélögum í dag.  

Afmælis- og fermingarveislur voru haldnar á heimilunum og þá komu vinir, kynforeldrar 

og aðrir ættingjar. Annars var það mismunandi eftir aðstæðum hvers og eins hverjir 

komu. Flestir viðmælendanna töluðu um að jól- og páskahátíðir hefðu verið haldnar eftir 

föstum hefðum hvers heimilis. Í minningu sumra voru dagar eins og 17. júní 

minnisstæðir; þá hafi þau klætt sig upp og tekið þátt í hátíðarhöldum. Flest þeirra fóru 

eitthvað í sveit á sumrin eða í sumardvalir, sum reyndar meira en önnur en það var 

breytilegt milli heimila. Flest þeirra töluðu um að það hefði aldrei verið „lognmolla“ á 

heimilinu og alltaf mikið fjör þrátt fyrir einstaka uppákomur eins og gefur að skilja. 

6.2.3   Líðan og tengsl  

Hér var spurt um líðan viðmælenda á heimilinu og tengsl þeirra við fósturforeldra og 

systkini. Aðspurðir sögðu allir viðmælendurnir að þeim hefði liðið vel á heimilinu, fyrir 

utan einn sem taldi sér hvergi hafa liðið neitt sérstaklega vel og heldur ekkert mjög illa. 

Sá viðmælandi upplifir sig rótlausan og segir að hann hafi í rauninni lítið tengst 

umönnunaraðilum sínum í æsku. Hann telur að tengslaröskun í bernsku og á 

uppvaxtarárum sínum valdi því að hann finni ekki ræturnar.    

Flest hinna töluðu um að þau hefðu myndað náin tengs við fósturforeldra sína. Þau 

voru almennt sammála um að á heimilinu hefðu þau í fyrsta sinn upplifað stöðugleika 

sem fólst meðal annars í því að þau vissu til hvers var ætlast af þeim og gátu treyst því 

að fósturforeldrarnir brygðust þeim ekki þegar á reyndi. Sex viðmælendur af átta 

upplifðu fósturforeldra sína sem styðjandi þegar kom að því að varðveita tengsl og 

samskipti við kynforeldra og ættingja, svo framarlega að það hafi verið raunhæft. Tveir 

viðmælendur sögðu reyndar að fósturforeldrum sínum og kynmóður hefði ekki samið 
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vel. Annar þeirra upplifði að fósturforeldri hefði verið með óviðeigandi athugasemdir 

um kynmóður viðkomandi í hans návist.  

Viðmælendurnir töldu allir að vandi þeirra hefði verið leystur á þann besta hátt sem 

völ var á þessum tíma. Flest höfðu orð á því að þau hefðu verið heppin að komast á 

heimilið en jafnframt voru þau ósátt við hringlandaháttinn og óöryggið sem fylgdi í 

kjölfarið eftir að þau voru tekin af heimilum sínum og þar til þau komust á 

fjölskylduheimilið. Bára lýsir líðan sinni á fjölskylduheimilinu með þessum orðum: „mér 

leið mjög vel, já mjög vel, þá kom fyrst festa í líf mitt og ég hef alltaf litið á þau sem 

foreldra mína og kalla þau pabba og mömmu.“ 

Unnar lýsti veru sinni á heimilinu með þessum orðum:  

Mér leið bara æðislega vel já og er rosalega sáttur, (nafn) bara bjargaði mínu lífi, ég 
held því alveg óhikað fram … við kölluðum hana alltaf mömmu þegar við vorum lítil 
enda var hún bara móðir okkar og hérna og bar hag okkar allra fyrir bjósti skiluru, 
hún gerði allt fyrir okkur bara eins og hún ætti okkur sjálf, við eigum henni allt að 
þakka sko og þó að það hafi nú ekki komið fram fyrr en seinni árin þá fer maður að 
skilja þetta og svona og hérna þannig er þetta frá mínum bæjardyrum séð … þetta 
var dásamlegur tími.  

Allir viðmælendurnir áttu sameiginlega reynslu af því að hafa búið við óviðunandi 

uppeldisskilyrði og óöryggi og að hafa hrakist á milli stofnana og heimila áður en þeir 

komu á fjölskylduheimilið. Helmingur viðmælenda sagði að þrátt fyrir að þeim hefði liðið 

vel á fjölskylduheimilinu og að þeir tengdust fósturfjölskyldu sinni þá sæti alltaf einhver 

óútskýranleg tilfinning eftir.  

Þuríður talaði um að þrátt fyrir að henni hafi alltaf liðið vel á fjölskylduheimilinu hafi 

hún sennilega aldrei verið í góðu tilfinningalegu jafnvægi fyrr en hún fór að vinna í sínum 

málum á fullorðinsárum. Hún sagði enn fremur að unglingsárin hefðu verið henni erfið 

hvað þetta varðaði. Þrír viðmælendur sögðu að eftir því sem þeir veltu þessum hlutum 

meira fyrir sér töldu þeir að það hefði þurft að huga betur að tilfinningalegri líðan þeirra 

á uppvaxtarárunum. Þeir tóku jafnframt fram að það hafi ekki verið til staðar eins mikil 

þekking á þessu sviði í þá daga eins og er í dag.  

Þuríður lýsti líðan sinni með þessum orðum:  

Þótt fólk haldi að börn muni þetta ekki þá er eitthvað inni í manni sem lætur mann 
finna þessa höfnunartilfinningu, „það vill mig enginn“, ég hefði þurft að komast 
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þangað á (nafn á fjölskylduheimilinu) strax þegar ég var lítil en sem betur fer komst 
ég þangað um 4 ára aldur.  

 

6.3 Reynsla af dvöl á fjölskylduheimili  

Af frásögnum þátttakenda að dæma eru allir sammála því að fósturráðstöfun hafi verið 

óhjákvæmileg í þeirra tilfelli. Þeir eru almennt ánægðir með fjölskylduheimilin sem þeir 

fóru á og telja að fósturforeldrar þeirra hafi borið hag þeirra fyrir brjósti og veitt öryggi 

og gott atlæti.  

Hér verður farið nánar út í einstaka þætti sem tengjast veru þátttakendanna á 

heimilunum. Þeir voru spurðir hvað þeir teldu að hefðu verið styrkleikar þessa 

vistunarúrræðis sem fjölskylduheimilin voru. Fjallað er um þátttöku viðmælenda í eigin 

málum og stuðning við þá á meðan dvölinni stóð. Auk þess voru þeir spurðir um aðkomu 

félagsráðgjafa og/eða annarra fagaðila og hvað hefði betur mátt fara í fyrirkomulagi 

fjölskylduheimila. 

6.3.1 Styrkleikar fjölskylduheimilis  

Aðspurðir hvað þeim þættu vera helstu kostirnir við þetta form vistunarúrræðis sem 

fjölskylduheimilin voru sögðu flestir viðmælendurnir að það hafi verið hversu 

„venjulegt“ heimilislífið var. Eins töluðu þeir um að uppeldislegt umhverfi hafi verið gott 

og helmingur viðmælenda taldi það hafa verið kost heimilisins hversu mannmargt það 

var. „Það var aldrei tími til að láta sér leiðast, við vorum svo mörg systkinin,“ sagði einn 

viðmælandinn.   

Báru fannst styrkur í því hvað fósturbörnin á heimilinu voru mörg og henni fannst 

heimilið uppfylla félagslega þörf hennar að einhverju leyti. Bára lýsir því á þennan hátt:  

Ég var voða mikið ein í skólanum … í dag hefði það flokkast undir einelti en já það 
vildi svo vel til að við vorum náttúrulega stór hópur á heimilinu þannig að eftir skóla 
vorum við mikið saman, við fórum í sund og skauta og ýmislegt þannig að við 
fundum kannski ekki eins mikið fyrir þörfinni fyrir að hitta aðra því við vorum svo 
mörg og höfðum félagsskap hvert af öðru heima. 

Bára sagði jafnframt að það hefði verið stuðningur fyrir þau að vita af reynslu hvert 

annars:  

Þegar þú ert á svona stóru heimili þá hefurðu náttúrulega alltaf félagsskap því 
þegar þú ert búin að vera á svona þvælingi þá ertu skemmd, þú eignast ekki 
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vinkonu og vini öðruvísi en að þú ert með bagga og við áttum öll það sameiginlegt 
að vera með bagga þannig að við dæmdum ekki hvert annað við skildum hvert 
annað. 

Sex af átta viðmælendum sögðu að vinum og skólafélögum hefði fundist heimilislíf 

þeirra frekar spennandi frekar en að þeir hefðu orðið fyrir nokkurs konar aðkasti vegna 

heimilisaðstæðna. Þeir sögðust aldei hafa lent í uppákomum vegna aðstæðna sinna, 

hvorki af hálfu skólasystkina, kennara, vina né foreldra vina sinna. Þetta vildu þeir þakka 

því öryggi og þeirri festu sem þeir bjuggu við af hálfu fósturforeldra sinna og því hversu 

„venjulegt“ heimili þeirra var þrátt fyrir allt. Tveir viðmælenda sögðu að þeir hefðu 

frekar orðið fyrir aðkasti frá ókunnugum, eins og það var orðað: „Aldrei frá skóla eða 

vinum, það var frekar frá einhverjum Jóni út í bæ sem þekkti okkur ekki neitt sem sagði 

„þessi er á upptökuheimili““. Annar viðmælandi sagðist muna eftir atviki þegar hann var 

að versla úti í búð. Hann lýsti því svona: „Þegar ég rétti fram miðann þá hreytti eldri 

kona í mig: „Puff ómagi á ríkinu““ .  

Tveir viðmælendur höfðu ekki þessa sömu sögu að segja hvað varðar skólagöngu og 

vini. Þeir sögðust ekki hafa góðar minningar úr skóla og höfðu oft orðið fyrir aðkasti. 

Annar sagði að foreldrar vina og kunningja hefðu helst ekki viljað að þeir væru með 

honum. Hinn sagði að það hefði alltaf verið litið á sig og fóstursystkini sín á heimilinu 

sem annars flokks. Þeir svöruðu því hvorki af eða á hvort þeir teldu að það hefði verið 

vegna þess að þeir bjuggu á fjölskylduheimili en það má draga þá ályktun af svörum 

þeirra að svo hafi verið.    

Fram kom hjá mörgum að það hefði verið styrkur í því að kynnast stórfjölskyldu 

fósturforeldra sinna, og sum töluðu um að það hefði verið „bónus“. Á sumum 

heimilunum kom stórfjölskyldan og vinir fóstuforeldra mikið í heimsókn og þau fóru í 

heimsóknir til þeirra og jafnvel út á land og upp í sveit. Flest fóru í ferðalög með 

fósturfjölskyldu sinni bæði innanlands og utan sem ekki þótti sjálfsagt í þá daga, eins og 

einn orðaði það. Tveir viðmælendur lýstu ánægju sinni með að fósturmóðir þeirra var 

umhugað um að þeir kynntust upprunafólki sínu og töldu að það hefði kannski ekki verið 

gert í almennu fóstri. Flest töluðu um það öryggi sem hefði falist í því að vita að þau gátu 

leitað til fósturforeldra sinna eftir að þau höfðu flutt af heimilinu og tveir fluttu aftur 

heim eftir að hafa prófað að búa sjálfstætt, eins og gerist og gengur á „venjulegum“ 

heimilum.   
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6.3.2 Samráð og þátttaka  

Aðspurðir sögðust viðmælendur ekki muna til þess að þeir hafi nokkru sinni verið 

spurðir álits um neitt er varðaði líðan þeirra eða búsetumál. Draga má þá ályktun að 

þátttaka þeirra í eigin málum hafi engin verið og ekkert samráð hafi heldur verið haft við 

þá. Fjórir þeirra voru undir fimm ára aldri þegar þeir komu á heimilið og því takmarkaðir 

möguleikar á því að hafa samráð. Aftur á móti voru hinir fjórir orðnir níu ára og eldri 

þegar þeir komu á fjölskylduheimilið. Þrátt fyrir að þeir höfðu náð þessum aldri voru þeir 

aldrei með í ráðum né spurðir álits. Þrír viðmælendur eru sérstaklega ósáttir við hvað 

þátttaka þeirra í eigin málum var að engu gerð. Frásagnir þeirra benda til þess að þeim 

hafi verið ráðstafað milli heimila og stofnana jafnvel árum saman án þess að hafa 

nokkuð um það að segja. Auk þess sögðu þeir að upplýsingar til þeirra um þær 

ráðstafanir sem teknar voru að þeim forspurðum hafi verið mjög takmarkaðar. Í 

minningunni var nálgunin líkari því að um skipanir hafi verið að ræða. Karlotta lýsti 

óánægju sinni með eftirfarandi hætti:   

Það var enginn búinn að segja mér að ég væri að fara þangað … mér var aldrei sagt 
neitt, alltaf allt í lausu lofti samt var ég orðin svona gömul. Ég flakkaði á milli heimila 
og stofnana og vissi aldrei neitt hvað beið mín. Grundvallaratriði er að tala við 
einstaklinginn og hafa hann í samráði og reyna að koma til móts við þarfir hans og 
væntingar. Stundum er það ekki hægt en það þarf að reyna … börn þurfa að búa við 
öryggi sem felst í því að þau viti hvað gerist næst. Þegar ég fór á fjölskylduheimilið 
þá var reyndar sagt við mig að ég yrði þar til 16 ára aldurs sem var gott en ég varð 
óörugg innra með mér og hugsaði: hvað þá? Það sagði enginn við mig að ég mætti 
vera lengur ég var bara svo heppin að ég heyrði það strax á foreldrum mínum að ég 
mætti vera lengur hjá þeim. 

Þorsteinn lýsir óánægju sinni á þennan hátt:  

Nei, aldrei útskýring á neinu … bara á hvert hælið á fætur öðru … ég hefði viljað að 
mér hefði verið sagt eitthvað einhvern tímann og ég hefði viljað fara strax á 
fjölskylduheimilið en í staðinn fór ég út um allt og í Breiðuvík og samt var ég orðinn 
15 ára og ekki sagt neitt nema það væri voða gott heimili, það var þá heimilið.  

Garðar hafði eðlilega ekki mikið um það að segja þegar hann var vistaður með systkinum 

sínum á fjölskylduheimilinu aðeins þriggja ára gamall. Hann var samt sem áður ósáttur 

við að hafa ekki verið hafður með í ráðum þegar teknar voru ákvarðanir í hans eigin 

málum þegar hann var orðinn eldri. Hann hafði þetta að segja:  
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Það var aldrei sagt neitt, það komu einhverjir og fóru inn í stofu með systkini mín og 
spurðu þau hort þau vildu fara heim til mömmu eða vera lengur á heimilinu en ekki 
ég, mamma mætti bara og tók mig og fór með mig heim þegar ég var kominn um 
fermingu, ég fékk ekkert val var bara sóttur … ég veit svo sem ekkert hvað ég hefði 
valið, ég var bara ekki spurður.  

6.3.3 Aðkoma félagsráðgjafa  

Barnaverndarstarfsmenn, félagsráðgjafar og annað fagfólk kom lítið fram í frásögnum 

þátttakenda. Aðspurðir minntust þeir þess ekki að fagfólk hefði nokkru sinni komið á 

heimilið, fyrir utan tvo viðmælendur sem sögðu að það hefði einhver komið en ekki til 

að tala við þá sérstaklega. Fimm þeirra töldu að það hefði sjálfsagt ekki verið vanþörf á 

að huga betur að tilfinningalífi þeirra; aðrir virtust ekki hafa velt þessum möguleika fyrir 

sér en urðu hugsi við spurningunni. Fjórir viðmælendur sögðust halda að það hefði 

líklega verið fylgst með heimilinu og hvernig gengi en engin persónuleg samskipti verið 

höfð við þá.  

Þrír viðmælenda sögðust hafa getað rætt ýmis mál við fósturmóður sína, einn 

sagðist ekki hafa lagt í það og fjórir sögðu að það hefði bara ekkert tíðkast að vera að 

ræða einhver erfið mál og að fósturforeldrarnir hefðu líklega verið að hlífa þeim, eins og 

einn orðaði það. Aðspurð sagði Karlotta:  

Jú ég held það hafi komið félagsráðgjafi á heimilið en ég náði svo sem engum 
tengslum við hana enda bara nóg fyrir mig að hafa mömmu.  

Elín hafði þetta að segja þegar hún var innt eftir aðkomu félagsráðgjafa:  

Ég veit að það kom kona eitthvað til að fylgjast með en það voru ekki nein viðtöl við 
neinn, engin meðferð og ekkert verið að spá í að börn þyrftu að tala sig frá 
einhverjum vandamálum í þá daga ... ekkert svoleiðis. 

Tveir viðmælendur til viðbótar sögðu að það hefði væntanlega auðveldað þeim lífið á 

fullorðinsárum ef hlutirnir hefðu verið gerðir upp fyrr, eins og einn orðaði það.  

6.3.4 Hvað hefði betur mátt fara?  

Mismunandi var hvað þátttakendur höfðu velt bernsku og uppvaxtarárum sínum mikið 

fyrir sér, sem og tímanum sem þeir áttu á fjölskylduheimilinu. Nokkrir þeirra höfðu samt 

leitað upplýsinga og myndað sér skoðanir út frá ýmsum hliðum en aðrir minna.   

Frásagnir flestra bentu til þess að það hefði verið kostur að alast upp á stóru heimili 

þar sem voru mörg börn og mikið um að vera. Það voru allt upp í átta börn á hverju 
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heimili og fleiri þar sem fósturforeldrarnir áttu börn líka. Tveir viðmælendur töldu að 

börnin hefðu verið allt að því of mörg til að hver og einn nyti sín. Fjöldi barna hefði því 

takmarkað þann sveigjanleika sem hver og einn fékk og þröngur rammi hugsanlega ekki 

alltaf réttmætur með tilliti til þarfa og aðstæðna hvers og eins. Einn viðmælandi benti á 

að aldurssamsetning barnanna hefði ekki verið heppileg í ljósi þess að þau áttu að líta á 

sig sem systkini og það gat verið flókið að útskýra fyrir vinum og skólafélögum hvers 

vegna mörg þeirra væru á sama aldri. Einn viðmælandi komst svo að orði:  

Það voru kostir og gallar á samsetningunni á þessum hópi sem hefðir kannski mátt 
hugsa út í … málið var að við áttum að vera systkini og fjölskylda en við vorum þrjár 
systurnar sem fæddumst sama árið án þess að vera þríburar og það fór góður tími 
æsku minnar í að útskýra hverngi stæði á þessu. Mér finnst þetta hafa verið svolítið 
vanhugsað … ég átti svo sem ekkert erfitt með að útskýra, ég vandist því, ég sagði 
bara við alla „hún var tekin af mömmu sinni og ég af mömmu minni og búið til 
heimili fyrir okkur.“ Ég var ekkert að flækja það svo sem. 

Einn viðmælandi hafði orð á því að það hefði kannski verið þörf á að íhuga hlutverk 

fósturföður nánar þegar verið var að ráða til forstöðu heimilanna. Í hans tilfelli var 

fósturmóðir en ekki fósturfaðir á heimilinu og þegar fram liðu stundir hafði viðkomandi 

velt þessu fyrir sér. Hann sagði að þau hefðu verið átta systkinin en enginn pabbi.  

Það kom einnig fram hjá tveimur viðmælendum að það hefði hugsanlega átt að 

huga betur að aldri fósturforeldra. Það væri umhugsunarvert að fólk um og yfir 

fimmtugt væri að taka að sér lítil börn. Það hefði kannski verið hægt að koma í veg fyrir 

óþarfa uppákomur á unglingsárunum ef þetta hefði verið haft í huga.   

Fram kom að fósturforeldrarnir höfðu lagt sig fram um að mismuna ekki 

fósturbörnum sínum og láta jafnt yfir alla ganga. Aftur á móti fannst sumum það ekki 

sanngjarnt og töldu að ef börnin hefðu ekki verið eins mörg á hverju heimili hefði verið 

meira svigrúm til að taka tillit til þarfa hvers og eins. Einn viðmælandi lýsti því með 

eftirfarandi hætti: 

Þegar maður elst upp á svona stóru heimili þá þurfti svolítið jafnt yfir alla að ganga 
eins og til dæmis eins og í mínu tilfelli þá vildu frænkur mínar aðeins fá mig í 
heimsókn og jafnvel leyfa mér að gista og auðvitað var (nafn á fósturmóður) að 
reyna að leyfa mér það en henni fannst það erfitt af því það var svolítið erfitt fyrir 
hin börnin sem höfðu ekki þetta bakland sem ég þó hafði.  

Það kom fram í frásögnum allra viðmælenda að ef það hefði verið möguleiki hefðu þeir 

viljað að mæðrum þeirra hefði staðið til boða sú aðstoð sem til þurfti svo þeir hefðu átt 
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þess kost að alast upp með upprunafjölskyldu sinni. Margir töluðu um að tíðarandinn 

hefði ekki boðið upp á að einstæðar mæður fengju aðstoð í erfiðum aðstæðum þegar 

þær voru orðnar einar með börnin. Þá hefði lausnin verið sú að taka þau og koma þeim 

fyrir annars staðar.     
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7 Umræða 

Í þessum kafla verða ályktanir dregnar af niðurstöðunum sem þegar hafa verið greindar á 

ýmsa vegu í samhengi við rannsóknarspurninguna. Athygli rannsóknarinnar var fyrst og 

fremst beint að reynslu þátttakenda af því að hafa alist upp á fjölskylduheimili. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru byggðar á reynslu fárra einstaklinga eða átta viðmælenda, tveggja frá 

hverju fjölskylduheimili. Bakgrunnur viðmælenda og reynsla þeirra af dvöl á fjölskylduheimili 

var um margt ólík en þegar á heildina er litið eru helstu niðurstöður þær að þátttakendurnir 

höfðu jákvæða upplifun af dvölinni. Þeim fannst þeir hafa búið við stöðugleika og gott atlæti 

og töldu almennt að erfitt hefði verið að leysa vanda fjölskyldu sinnar með öðrum hætti sé 

tekið mið af tíðaranda. Varhugavert er að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en 

þær gefa samt sem áður ákveðnar vísbendingar.  

Í niðurstöðukafla rannsóknarinnar hefur verið greint frá bernsku þátttakenda, 

heimilisaðstæðum og tengslum þeirra við kynforeldra og aðra ættingja. Viðmælendur eiga 

það allir sameiginlegt að koma frá brotnum heimilium þar sem uppeldisaðstæðum var áfátt 

vegna óreglu eða annarra óviðunandi heimilisaðstæðna. Allir höfðu þeir reynslu af því að 

hafa verið vistaðir á öðrum heimilum og/eða stofnunum áður en þeir komu á 

fjölskylduheimilið. Vitnað er í frásagnir þeirra til að varpa ljósi á reynslu þeirra og líðan á 

meðan dvöl á fjölskylduheimilinu stóð, sem og á tengs þeirra við fósturfjölskyldur. Í lokin er 

stutt samantekt á helstu niðurstöðum og dregnir fram ýmsir þættir er varða dvöl 

viðmælendanna á fjölskylduheimilinnu. Þeir lúta meðal annars að því hverjir þeir telja að hafi 

verið helstu styrkleikar formsins á fjölskylduheimilunum, hvað hefði betur mátt fara, aðkomu 

félagsráðgjafa eða annarra fagaðila og þátttöku þeirra í eigin málum.    

Niðurstöður rannsóknarinnar verða tengdar við fræðilega þekkingu með því að draga 

fram ályktanir og styðja þær með heimildum úr fræðilegum hluta ritgerðarinnar. Líkt og gert 

var í niðurstöðukaflanum er umræðum skipt upp í kafla eftir inntaki rannsóknarinnar til að 

svara rannsóknarspurningunni á skilmerkilegan hátt.  

7.1 Bernska, tengsl og fjölskylduaðstæður 

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar kemur fram að vistun utan heimilis getur stafað af 

margvíslegum ástæðum sem tengjast barninu og fjölskyldu þess. Samkvæmt niðurstöðum 
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rannsóknar Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) og Egelund og Hestbæk (2003) vegur slæm 

félagsleg staða foreldra þungt þegar orsakir fósturráðstöfunar eru skoðaðar. Það hefur einnig 

komið í ljós að aðstæður einstæðra foreldra geta verið áhættuþáttur, sér í lagi einstæðra 

mæðra (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna sambærilegar 

niðurstöður eða að sjö af átta viðmælendum höfðu verið í umsjón einstæðs foreldris þegar 

grípa þurfti til þess úrræðis að vista barnið utan heimilis. Ástæður þess að þau voru sett í 

fóstur voru í langflestum tilfellum tengdar félagslegum erfiðleikum, vanrækslu sökum 

áfengisvanda foreldra og/eða öðrum tilfinningalegum vandkvæðum. 

 Ýmsar aðrar rannsóknir hafa sýnt að oftast má rekja vistun utan heimilis til vanrækslu 

foreldra eða umönnunaraðila við að uppfylla þarfir barnanna vegna áfengis- eða 

fíkniefnavanda viðkomandi, geðsjúkdóma eða annarra ástæðna sem orsaka skerta hæfni 

þeirra til að mynda tengsl eða annast börn sín (NSW Department of Community Services, 

2006).  

Á 19. öld var fráfall foreldris ein af helstu ástæðunum fyrir fósturráðstöfun (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson, 1993). Í þessari rannsókn kom fram að þrír viðmælenda töldu andlát foreldris 

hafa verið upphaf þess að heimilið flosnaði síðar upp.  

Allir viðmælendurnir sögðu að uppeldisaðstæðum þeirra hefði verið ábótavant og allir 

nema einn sögðu ofneyslu áfengis á heimilinu hafa verið meginorsök þess að þeir þurftu að 

fara af heimilinu. Þetta eru svipaðar niðurstöður og komu fram í nýlegri íslenskri rannsókn 

þar sem verið var að skoða aðgerðir barnaverndar vegna barna sem bíða tjón af áfengis- 

og/eða vímuefnaneyslu foreldra en þar kom fram að rekja mætti helming fósturráðstafana til 

neyslu foreldra (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2012). 

Mörg þeirra barna sem þessi rannsókn náði til voru vistuð án samþykkis foreldra en allir 

viðmælenda töldu að það hefði verið óhjákvæmilegt að gripa til þeirra aðgerða miðað við 

aðstæður. Þessar niðurstöður eru álíka niðurstöðum Guðrúnar Kristinsdóttur en þar fannst 

þátttakendum fósturráðstöfun einnig eiga rétt á sér, en flest ungmennin þar voru einnig 

vistuð án samþykkis foreldra (Barnaverndarstofa, 2004; Guðrún Kristinsdóttir, 2004).   

Samkvæmt frásögnum þátttakenda höfðu mörg þeirra orðið fyrir tilfinningalegri röskun í 

æsku, annars vegar vegna vanrækslu og aðskilnaðar við foreldra og hins vegar vegna 

óöryggis og vanlíðunar sem fylgdi flakki á milli heimila og stofnana sem þeir dvöldu á áður en 

þeim var fundið framtíðarheimili. Samræmist þetta kenningum John Bowlby um mikilvægi 
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tengsla milli barns og umönnunaraðila og það hvernig röskun af völdum aðskilnaðar og 

vanrækslu getur haft áhrif á börn (Bowlby, 1982; 1991; Sadock og Sadock, 2003).  

Niðurstöðurnar sýna með skýrum hætti að flestir viðmælenda töldu að þeir hefðu upplifað 

óöryggi og vanlíðan í æsku og ekki tengst kynforeldrum sínum sterkum tilfinningaböndum. 

Margir þeirra höfðu einnig erfiða reynslu af þvælingi á milli stofnana, eins og þeir orðuðu 

það. Þrátt fyrir að sumir hafi verið ungir þegar þeir voru í þessum aðstæðum og eigi sér 

þannig takmarkaðar minningar um þær sögðu þeir að „tilfinningin“ fyrir þessum tíma í lífi 

þeirra hafi ekki verið góð. Þetta kemur heim og saman við kenningar er varða tengslamyndun 

barna. Samkvæmt tengslakenningum er talið mikilvægt að barn njóti umönnunar aðila sem 

er næmur fyrir tilfinningaþörfum þess og bregst jákvætt við þörfum barnsins. Ef aftur á móti 

ekki er komið til móts við tilfinningalegar þarfir barnsins skortir það oft náin tilfinningaleg 

tengsl við umönnunaraðila og getur það haft alvarlegar afleiðingar fyrir barnið á þeim árum 

og einnig síðar meir á lífsleiðinni (Bowlby, 1982; 1991; Sadock og Sadock, 2003). 

Niðurstöðurnar sýndu að þrír viðmælendur töldu sig hafa orðið fyrir einhvers konar 

tilfinningalegri vanrækslu í æsku sem hefði leitt til ýmissa vandamála síðar. Tveir þeirra 

töluðu um að unglingsárin hefðu verið þeim sérstaklega erfið hvað varðaði tilfinningalega 

þætti og höfðu þeir þegar leitað sér aðstoðar við tilfinningalegum vandkvæðum. Tveir 

viðmælenda töluðu um að ýmislegt benti til þess að þeir ættu við tilfinningaleg vandamál að 

stríða og þyrftu hugsanlega að leita sér aðstoðar. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt beint orsakasamhengi milli tilfinningalegrar vanrækslu í æsku 

og tilfinningalegra vandamála á fullorðinsárum. Samkvæmt rannsóknum Bruskas (2008) er 

algengt að börn sem fara í fóstur upplifi tilfinningalegt áfall og sýni hræðslu og óöryggi. Þau 

geta jafnvel orðið fyrir varanlegum skaða við það að vera tekin frá foreldrum sínum og vistuð 

utan heimilis. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að sex af átta einstaklingum höfðu 

upplifað óöryggi og hræðslu í kjölfar erfiðleika heima fyrir og þess að hafa verið teknir frá 

foreldrum sínum.  Einn viðmælenda greindi frá því að hafa átt erfitt með að mynda tengsl við 

fólk allt frá því hann var barn. Viðkomandi sagðist hafa verið tekinn af heimili sínu um þriggja 

ára aldur og settur í fóstur fljótlega upp úr því. Hann telur að allt það tilfinningalega rask sem 

hann varð fyrir í æsku og uppvexti sé meginorsök tilfinningalegra erfiðleika hans í dag.  

Niðurstöður rannsóknar Whiting og Lee leiða einnig í ljós að börn sem sett eru í fóstur 

verða óörugg, óttast hið óþekkta og upplifa oft erfiðar tilfinningar í kjölfarið. Auk þess kom 
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fram að þrátt fyrir að börnin gerðu sér grein fyrir að þau þyrftu að yfirgefa heimili sín 

upplifðu þau oft mikinn missi og söknuð gagnvart kynforeldrum og systkinum (Whiting og 

Lee, 2003). Í þessari rannsókn kom fram hjá tveimur viðmælenda að þeir hefðu saknað 

kynmóður sinnar þrátt fyrir að þeim hafi verið ljóst að þeir höfðu ekki möguleika á að búa hjá 

henni.  

Niðurstöður rannsókna sýna að góð uppeldisleg skilyrði þurfa að einkennast af 

stöðugleika til að tengslamyndun hafi jákvæð áhrif á þroska barns (Berk, 2010). Einn 

viðmælandi taldi að óöryggi og höfnun sem hann varð fyrir í æsku hefði valdið því að hann 

hafði alltaf átt við tilfinningaleg vandamál að stríða, eins og félagsfælni, þar til fyrir skömmu 

þegar hann leitaði sér aðstoðar vegna þessa. Talið er að börn sem upplifa öryggistilfinningu 

myndi frekar tilfinningatengsl sem auðveldar þeim að þróa með sér félagslega færni og 

tilfinningagreind og læra einnig að byggja upp traust gagnvart öðrum (Sadock og Sadock, 

2003).  

Í upphafi hélt Bowlby því fram í tengslakenningu sinni að börn gætu aðeins tengst einum 

umönnunaraðila tilfinningaböndum. Margar rannsóknir hafa aftur á móti afsannað þá 

kenningu og ætti það því ekki að standa í vegi fyrir að fósturforledrar myndi tengsl við 

fósturbörn sín (NSW Department of Community Services, 2006). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiddu það einnig í ljós. Ekkert barnanna var í reglubundnum samskiptum við 

kynforeldra eftir að þau fóru að heiman, fyrir utan eitt sem hitti föður sinn reglulega og sagði 

það hafa verið afar mikilvægt fyrir sig. Þrátt fyrir náin tengsl við föður sinn sagðist hún einnig 

hafa tengst fósturforeldrum sínum sterkum tilfinningaböndum.  

 Flestir viðmælenda greindu frá því að þeir hefðu verið í litlum samskiptum og/eða 

tengslum við kynforeldra sína og systkini eftir að þeir fóru af heimili sínu og þannig er því 

háttað enn í dag hjá mörgum þeirra. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Cook-

Fong en þar kom í ljós að börn sem fara í fóstur eru almennt ekki í eins nánum tengslum við 

kynforeldra sína og þeir sem ekki hafa farið í fóstur. Fósturráðstöfun hefur því marktæk áhrif 

á tengsl og samskipti barna við kynforeldra sína (Cook-Fong, 2000). Mismunandi var milli 

þátttakenda hvað þeir þekktu upprunafjölskyldu sína mikið en það kom fram í viðtölunum að 

sumir hefðu viljað að samskiptin og tengslin við kynforeldra hefðu verið meiri en raunin var. 
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7.2 Upplifun af dvöl á fjölskylduheimili  

Hugmyndafræðin að baki fjölskylduheimilum var byggð á þekkingu um mikilvægi þess að 

börn alist upp í fjölskylduvænu umhverfi fremur en stofnun. Fjölskylduheimilin voru sett á 

laggirnar í kjölfar breytinga á félagslegri þjónustu og nýrra viðhorfa til vistunar á börnum 

utan heimilis (Björn Björnsson, 1969; Bragi Guðbrandsson, 2007).  

Hugmyndafræðin að baki fjölskylduheimilum er einnig í samræmi við áherslur 

fjölskyldukenninga um mikilvægi þess að einstaklingurinn sé hluti af fjölskyldu og að 

fjölskyldan sem slík þjóni mikilvægu uppeldislegu hlutverki í lífi hans. Samkvæmt 

kenningunni eru góð uppeldisleg skilyrði og fjölskyldutengsl grunnur að velferð barna og hafa 

mikið um það að segja hvernig þeim farnast í lífinu (Walsh og Harrigan, 2003).  

Meginmarkmiðið með fjölskylduheimilum var að þau áttu að vera heimili en ekki 

stofnanir og þau voru ætluð fimm til átta börnum sem einhverra hluta vegna gátu ekki búið 

hjá foreldrum. Það átti að skapa börnum sem þar dvöldu eðlilegan heimilisbrag þannig að 

heimilishald átti að vera sem líkast því sem gerðist á venjulegum heimilum. 

Fjölskylduheimilin áttu að vera í hefðbundnu húsnæði og staðsett í hverfum borgarinnar og á 

þeim áttu að búa „foreldrar“ ásamt börnunum. Til forstöðu heimilanna áttu svo, öðru 

fremur, að veljast hjón (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 1952–1963; Björn Björnsson, 1969). 

Af frásögnum viðmælenda má draga þá ályktun að heimilin hafi að mestu leyti staðið undir 

upphaflegum væntingum hvað varðar hina ytri formgerð. Öðru fremur á það við um þann 

heimilisbrag sem ætlast var til að myndi einkenna heimilin en allir viðmælendur töluðu um 

að svo hefði verið.   

Tilgangurinn með að vista börn á fjölskylduheimili fremur en stofnun var að lágmarka 

eins og unnt var þá röskun sem yrði á tilfinningalífi barnsins (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, 

1952–1963; Björn Björnsson, 1969). Viðmælendurnir höfðu flestir erfiða reynslu af því að 

hafa verið vistaðir á stofnun áður en þeir komu á fjölskylduheimilið og raskaði það mjög 

tilfinningalífi þeirra flestra. Aftur á móti sögðu flest allir að þegar þeir komust loks á 

fjölskylduheimilið hefðu þeir fyrst fundið fyrir öryggi og fengið festu í líf sitt.   

7.2.1 Stöðugleiki, líðan og tengsl  

Niðurstöðurnar sýndu að langflestir viðmælenda höfðu jákvæða reynslu af dvöl sinni á 

fjölskylduheimili. Þeir litu svo á að ef vandi þeirra hefði ekki verið leystur með þessum hætti 

hefðu aðstæður þeirra verið mun verri í dag ef þeir hefðu alist upp við óbreytt ástand hjá 
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kynforeldrum. Þeir sögðust almennt hafa tengst fósturforeldrum sínum vel og systkinum og 

margir þeirra litu jafnframt á fósturfjölskylduna sem sína eigin fjölskyldu. Langflestir töluðu 

um að þeim hefði liðið vel á fjölskylduheimilinu, búið við gott atlæti, stöðugleika og öryggi. 

Þeir báru fósturforeldrum sínum vel söguna og sögðust hafa fengið gott uppeldi. Í 

meginatriðum eru þetta svipaðar niðurstöður og í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) 

og Schofield og Beek (2009) á reynslu barna sem sett hafa verið í fóstur.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem Gallup framkvæmdi fyrir Barnaverndarstofu 

taldi meirihluti fósturbarna, eða 93% þeirra sem svöruðu, sér líða betur hjá fósturforeldrum 

heldur en áður en þau fóru í fóstur. Meira en helmingur eða 65% töldu sig hafa verið sátt við 

að fara í fóstur og 90% þátttakenda töldu að þau væru mun verr stödd ef þau hefðu ekki 

farið í fóstur (Barnaverndarstofa, 2004).   

Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu skýrt til kynna að áður en börnin komu á 

fjölskylduheimilið bjuggu þau öll við óöryggi og óviðunandi uppeldisaðstæður. Kynforeldrar 

þeirra hafði skort getu og næmni til að uppfylla þarfir þeirra og veita þeim stöðugleika. 

Samkvæmt Schofield og Beek (2009) er stöðugleiki grundvallaratriði í heilbrigðum þroska 

hvers barns og algengt er að börn sem fara í fóstur skorti stöðugleika í líf sitt. Þetta á einkum 

við börn sem skortir traust og hafa reynslu af óöryggi, neikvæðum væntingum og vanrækslu, 

eins og flestir af þátttakendum þessarar rannsóknar. Að frátöldum einum voru 

þátttakendurnir allir sammála um að fósturforeldrar þeirra hefðu náð að byggja upp traust 

þeirra á milli og að það hefði veitt þeim öryggi og festu.   

Schofield og Beek (2009) telja að næmni fyrir tilfinningum barnsins sé nátengd 

stöðugleika að því leyti að um tilfinningalegt öryggi er að ræða. Börn þurfa að öðlast öryggi 

til að læra að þekkja eigin tilfinningar og fá vissu um að tilfinningalegum þörfum þeirra sé 

sinnt. Flestir viðmælenda töluðu um að tilfinningalegum þörfum þeirra hefði verið mætt af 

umhyggju og hlýju að því leyti sem hægt var að ætlast til miðað við tíðaranda, eins og margir 

þeirra komust að orði. Samkvæmt Schofield og Beek (2009) hefur það neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd barna ef þau skortir tilfinningalegan skilning. Einn þátttakandi hafði reyndar farið 

á mis við reynslu af stöðugleika sem fólst í því að hann upplifði sig rótlausan. Hann var 

óöruggur með fjölskyldutengsl og í rauninni um hvaða heimili hann tilheyrði nákvæmlega. 

Auk þess taldi hann að hann hefði skort tilfinningalegt öryggi í æsku. Eins og þegar hefur 

komið fram telur hann að það hafi valdið  tilfinningalegum vandamálum á fullorðinsárum.  
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Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þrátt fyrir að þátttakendurnir höfðu upplifað 

stöðugleika á fjölskylduheimilinu og myndað náin tengsl við fósturforeldra sína áttu sumir 

þeirra erfitt með að takast á við unglingsárin og jafnvel fullorðinsárin. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þetta er vel þekkt í lífi fósturbarna og er mikilvægt að þeir sem koma að málum 

þeirra séu meðvitaðir um að börn geta átt við tilfinningaleg vandamál að stríða þátt fyrir að 

allt líti út fyrir að vera í lagi. Fyrir utan að vera meðvitaðir um mikilvægi þessara þátta þurfa 

fósturforeldrar umfram allt að átta sig á hversu mikilvægt er að veita fósturbörnum 

stöðugleika í líf sitt til að þau öðlist sjálfstæði og öryggi (Schofield og Beek, 2009). 

 Margir viðmælendanna sögðu að þeir gætu eða hefðu getað treyst á fósturforeldra sína 

ef á reyndi þrátt fyrir að vera ekki í þeirra umsjón lengur. Þeir sögðu það hafa veitt þeim 

mikið öryggi í gegnum tíðina. Það kom einnig fram í niðurstöðum Schofield og Beek (2009) að 

fósturbörnum fannst þetta ómetanlegur stuðningur af hálfu fósturforeldra sinna.   

Börn og unglingar sækja í viðurkenningu, hvatningu og ástríki og skiptir miklu máli fyrir 

sjálfsmynd þeirra að þau séu hvött til sjálfstæðis og samskipta. Taka þarf tillit til skoðana 

þeirra og fósturforeldrar þurfa að leiðbeina og útskýra eftir þörfum og taka mið af þroska 

þeirra og þörfum. Auk þess þurfa börn að fá samþykki og viðurkenningu fyrir því hver þau 

eru (Schofield og Beek, 2009). Að þessu sögðu má geta þess að þátttakendur 

rannsóknarinnar töluðu um að hvatning frá fósturforeldrum þeirra hefði skipt þau miklu máli 

og það hefði hjálpað þeim að byggja upp brotna sjálfsmynd. Flestir þeirra töluðu um að þeir 

hefðu fengið tilsögn og leiðbeiningar við verkefni eins og heimanám, hannyrðir og íþróttir og 

aðrar tómstundir. Margir sögðu að fósturforeldrar þeirra hefðu lagt sig fram um að finna og 

draga fram styrkleika þeirra, hvort sem það var á sviði íþrótta eða annarra áhugamála þeirra. 

Að mati Schofield og Beek (2009) eru þetta mikilvægir þættir í því að börn upplifi að þau séu 

samþykkt og fái viðurkenningu fyrir því hver þau eru. Tveir viðmælenda töluðu um að það 

hefði verið þeim mikils virði að fósturforeldrar þeirra hefðu staðið með þeim og haft trú á 

þeim þrátt fyrir að þeir hefðu stundum sýnt óæskilega hegðun. Rannsóknir sýna að ólíklegra 

er að börn og unglingar hætti í námi eða tómstundum búi þau við hlýju og viðurkenningu og 

hafi umönnunaraðila sem stendur með þeim, hvetur þau og styður til sjálfstæðra ákvarðana 

en ef þau búa ekki við slíkt atlæti (Schofield og Beek, 2009).  
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7.2.2 Tengsl við fósturfjölskyldu 

Talið er að börn sem sett eru í fóstur upplifi ekki samfelldan þroska í tengslamyndun eins og 

börn sem ekki fara í fóstur gera alla jafnan. Börn sem verða fyrir röskun á tengslamyndun 

geta átt það á hættu að verða fyrir erfiðleikum með að mynda tengsl alveg fram á 

fullorðinsár sé ekki unnið með þessa þætti. Aldur barnsins við upphaf fósturs hefur oftast 

áhrif á hversu mikil röskunin verður. Eftir því sem barnið er eldra tekur það gjarnan lengri 

tíma að mynda örugg tengsl við fósturforeldra en betur gengur að byggja upp traust eftir því 

sem stöðugleiki er meiri í uppvextinum (Jacobsen, Ivarsson, Wentzel-Larsen, Smith og Moe, 

2014).  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að þátttakendunum hafi öllum, 

að einum frátöldum, gengið tiltölulega vel að tengjast fósturforeldrum sínum eftir að þeir 

komu á heimilið. Samt sem áður virtust þeir meðvitaðir um að tengslamyndun þeirra var 

erfiðleikum háð sökum vanrækslu í æsku og viðskilnað við kynforeldra sína. Það voru ekkert 

frekar vísbendingar um að eldri börnin hafi átt í meiri vandræðum með að tengjast 

fósturforeldrum sínum heldur en þau sem komu á heimilið ung eða um þriggja ára aldur. 

Börnin sem komu á heimilið frá níu ára til fimmtán ára virtust hafa tengst fósturforeldrum 

sínum sterkum tilfinningaböndum og eru í hvað mestum samskiptum við þau í dag. Einn 

viðmælenda, sem var á ellefta ári þegar hann kom á heimilið, sagði að hann hefði tengst 

fósturforeldrum sínum náið eftir að hann kom á heimilið. Hann sagði að þau hefðu veitt sér 

mjög mikið tilfinningalegt öryggi en einnig svigrúm til að halda tengslum og samskiptum við 

kynforeldri sem hefði verið sér umfram allt ómetanlegt.  

Viðmælendum rannsóknarinnar fannst skipta miklu máli að geta skilgreint sig sem hluta 

af fjölskyldu. Sumir voru ekki í vafa hvaða fjölskyldu þeir tilheyrðu en fyrir öðrum var það 

aðeins flóknara. Schofield og Beek (2009) telja að það sé hlutverk fósturforeldra að hjálpa 

fósturbörnum sínum að upplifa þá tilfinningu að þau séu hluti af fjölskyldu. Flest börn eru 

forvitin um uppruna sinn en tilfinningin sem fylgir því að vera í vafa hverjum maður tilheyrir 

hefur áhrif á sjálfsmynd barna og unglinga.  

Fósturforeldrarnir virtust í mörgum tilfellum hafa lagt sitt af mörkum við að viðhalda 

tengslum við kynforeldra barnanna og aðra ættingja. Eins leituðu ættmenni nokkurra 

viðmælenda eftir samskiptum við börnin og flestum þeirra fannst það góð tilfinnig. Þrátt fyrir 

að sum börnin hafi verið í samskiptum við upprunafjölskyldu sína léku fósturforeldrarnir að 
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jafnaði stórt hlutverk í lífi þeirra og sérstaklega þegar á reyndi. Rannsóknir hafa sýnt að 

fóstrið virðist ganga betur eftir því sem börnin eru í meiri tengslum við uppruna sinn og  

fósturforeldrar gegna ekkert síður mikilvægu hlutverki gagnvart fósturbörnum sínum 

(Schofield og Beek, 2009).  

Tveir viðmælendur af átta sögðust nánast ekki vera í neinum tengslum við neinn úr 

fósturfjölskyldunni. Í þeim tilfellum voru fósturforeldrar látnir og við það höfðu tengslin og 

samskiptin við fóstursystkin rofnað og virtust viðmælendurnir sakna þess. Í öðru tilviki þar 

sem fósturforeldrar voru látnir voru fóstursystkini og börn fósturforeldra aftur á móti í 

reglulegu sambandi. Þeir viðmælendur sem voru í tengslum við fósturfjölskyldur sínar voru 

flestir ánægðir með það og fannst styrkur í góðum tengslum. Það er samhljómur milli þessa 

og rannsóknar Schofield og Beek (2009) en niðurstöður þeirra sýndu að það sem reyndist 

fósturbörnum hvað best allt fram á fullorðinsár voru tengslin sem þau höfðu myndað við 

fósturforeldra sína (Schofield og Beek, 2009).  

7.2.3 Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir einstaklingar sem valdir voru til þátttöku í þessari 

rannsókn höfðu í heildina tekið frekar jákvæða reynslu af því að hafa dvalið langdvölum á 

fjölskylduheimili á æsku- og uppvaxtarárum sínum. Þeir tengdust flestir fósturforeldrum 

sínum sterkum böndum og heilt yfir töldu þeir að erfitt hefði verið að leysa vanda þeirra á 

annann hátt. Langflestir töluðu um að þeim hefði liðið vel á fjölskylduheimilinu og að þeir 

hefðu búið við gott atlæti, stöðugleika og öryggi í uppeldinu.  

Viðmælendurnir töldu flestir að það hefði verið full ástæða til þess að grípa inn í 

aðstæður fjölskyldunnar með þessum hætti þrátt fyrir að kynforeldrar þeirra flestra hefðu 

ekki verið því samþykk. Langflestum finnst að slíkar aðgerðir eigi rétt á sér og varhugavert sé 

að grípa of seint inn í aðstæður þar sem augljóst er að um vanrækslu á börnum er að ræða. 

Lögum samkvæmt ber barnavernd líka skylda til að meta slíkar aðstæður og grípa inn í með 

viðeigandi hætti (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hins vegar sögðu þátttakendurnir 

nauðsynlegt að fylgja slíkum málum betur eftir heldur en gert var í þeirra málum. Með því 

megi forðast óþarfa vanlíðan og óöryggi sem fylgir meðal annars því að flakka á milli heimila 

og stofnana. Þeir sögðu að reynsla þeirra bæri vitni um þau skaðlegu áhrif sem slík 

vinnubrögð hefðu í för með sér.  
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Að þessu sögðu verður vikið að reynslu viðmælenda hvað varðar aðkomu félagsráðgjafa 

og/eða annarra fagmanna að þeirra málum. Enginn viðmælenda vissi til þess að það hafi 

verið nokkurt eftirlit með þeim á meðan dvölinni á fjölskylduheimilinu stóð. Nokkrir þeirra 

héldu samt að eitthvert eftirlit hefði verið með heimilinu sem slíku eða stuðningur við 

fósturforeldra. Enginn þeirra hafði heldur fengið andlegan stuðning fyrir utan þann sem 

fósturforeldrar veittu þeim. Margir sögðu það hefði eflaust auðveldað þeim lífið ef það hefði 

verið hugað meira að tilfinningum þeirra og fyrri reynslu.   

 Það er samhljómur milli niðurstaðna þessarar rannsóknar og niðurstaðna Guðrúnar 

Kristinsdóttur (2004) þar sem þátttakendur vildu almennt að þeir hefðu fengið stuðning á 

meðan fóstrinu stóð og þeir vissu heldur ekki til þess að það hefði verið neinskonar eftirlit 

með þeim. Rannsóknir sýna mikilvægi þess að allir þeir er hlutast til um fósturráðstafanir á 

börnum þekki hugmyndafræði tengslakenninga og tengi hana við líðan og þarfir barna sem 

sett eru í fóstur. Samkvæmt tengslakenningu er mikilvægt að börnum sé sýndur skilningur á 

því hvernig fyrri reynsla getur haft áhrif á tilfinningalegan og hegðunarlegan þroska síðar 

meir (NSW Department of Community Services, 2006).  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna berlega að ekki var leitað eftir sjónarmiðum 

þátttakenda við ákvarðanatöku um mál sem varðaði framtíð þeirra. Í nokkrum tilfellum skorti 

einnig upplýsingagjöf til barnanna eftir að ákvarðanir höfðu verið teknar og sumir 

viðmælenda sögðu að nálgunin hefði frekar verið í formi skipunar en ekki á grundvelli 

samráðs. Samráð og þátttaka viðmælenda í eigin málum var afskaplega takmörkuð, ef 

nokkur. Rannsóknir sýna að börn og unglingar vilja vera þátttakendur í eigin málum og að 

leitað sé eftir sjónarmiðum þeirra og tekið tillit til skoðana þeirra (Anni G. Haugen 2011; 

Schofield og Beek, 2009). Nýlegar rannsóknir á þátttöku barna í eigin málum sýna að 

upplifun barna og foreldra í barnaverndarmálum er að ekki sé haft samráð við þau og þá ekki 

heldur tekið tillit til sjónarmiða þeirra. Í þeim tilfellum þar sem samráð er haft við börn er 

það yfirleitt þegar þarf að útskýra fyrir barni eða gera því grein fyrir ákveðnum atriðum máls 

(Anni G. Haugen, 2004; 2010; 2011). Að þessu sögðu má draga þá ályktun að réttur barna til 

þátttöku í eigin málum er ekki virtur nema að takmörkuðu leyti enn í dag, líkt og 

þátttakendur þessarar rannsóknar sögðu að hefði skort tilfinnanlega fyrir áratugum síðan. 

Í niðurstöðum Guðrúnar Kristinsdóttur kom einnig fram að í nánast öllum tilvikum voru 

teknar ákvarðanir er varðaði ungmennin án samráðs við þau. Þau sögðust hafa viljað vera 
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meiri þátttakendur í eigin málefnum og að tekið hefði verið tillit til skoðana þeirra eftir aldri 

og þroska (Barnaverndarstofa, 2004; Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Þess má geta að 

niðurstöður rannsóknar Guðrúnar koma fram 2004 og þá virðist þessum þáttum enn vera 

ábótavant er varðar þátttöku, samráð, stuðning og eftirlit með börnum í fóstri. Samkvæmt 

Schofield og Beek (2009) læra börn í uppeldinu hvernig þörfum þeirra er mætt og hvernig 

þau geta haft áhrif á umhverfi sitt. Þegar börn hafa erfiða reynslu að baki upplifa þau sig 

gjarnan valdalaus og vanmáttug í aðstæðum sínum. Því er mikilvægt að foreldrar og aðrir 

þeir sem vinna með börnum og unglingum leysi vandamál sem upp koma í samráði og 

samstarfi við þau. Það er gert með það að markmiði að breyta erfiðri reynslu og kenna þeim 

ávinning af viðeigandi valdi og samstarfi og muninn á sjálfstyrkingu og þvingun (Schofield og 

Beek, 2009).   

Rannsakanda þótti athyglisvert og ástæða til að fjalla um þann innri styrk sem 

þátttakendur rannsóknarinnar virtust almennt búa yfir. Markmið rannsóknarinnar var ekki að 

skoða þrautseigju eða seiglu þátttakenda sérstaklega en þegar niðurstöðurnar voru bornar 

saman er seigla eitt af því sem var einkennandi í fari viðmælenda. Þeir virtust búa yfir 

þrautseigju, aðlögunarhæfni, jákvæðni og vilja til að ná árangri, sem þeir höfðu líka allir gert 

á mismunandi sviðum. Nokkrir þeirra höfðu á orði að þrjóskan hefði auðveldað þeim að 

takast á við áskoranir lífsins á jákvæðan hátt og verið þeim hvatning að gefast ekki upp.  

Hér verður ekki farið ítarlega í skilgreiningu á hugtakinu seigla en í grunninn felur seigla í 

sér hversu hæfur einstaklingurinn er til að aðlagast nýju viðfangsefni. Seigla er talin eiga við 

um þá sem öðlast jákvæða aðlögun og andlegt heilbrigði þrátt fyrir að hafa alist upp við 

slæmar félagslegar uppeldisaðstæður eða mótlæti. Þessir einstaklingar koma oftast 

félagslega sterkari út úr erfiðum aðstæðum en búist var við og án teljandi skaða. Talið er að 

seigla sé ferli sem á ekki aðeins við um ákveðin persónueinkenni heldur sé einnig samspil 

einstaklingsbundinna þátta og ytri aðstæðna sem hjálpar einstaklingnum að sigrast á mótlæti 

(Liebenberg, Ungar og Van de Vijver, 2012; Rutter, 2009).  
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8 Lokaorð 
Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og styrkleikum hennar og 

annmörkum,  og vangaveltum rannsakanda og hugmyndum að frekari rannsóknum velt upp.  

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að draga fram reynslu fólks af því að hafa alist upp að 

stórum hluta á fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar. Með því að skoða reynslu þess má 

öðlast nánari innsýn í reynsluheim barna sem vistuð eru utan heimilis. Rannsóknarspurningin 

var: Hver er reynsla þátttakenda af því að hafa alist upp á fjölskylduheimili?  

Niðurstöður þessarar rannsóknar er í megindráttum í samræmi við niðurstöður annarra 

rannsókna sem skoðað hafa líðan og reynslu barna í fóstri. Þegar á heildina er litið eru helstu 

niðurstöður þær að þátttakendur höfðu jákvæða upplifun af dvölinni á fjölskylduheimilinu. 

Almennt sögðust þeir hafa búið við góðar uppeldislegar aðstæður, stöðugleika og öryggi og 

hafa fengið gott atlæti á fjölskylduheimilunum. Flestir höfðu þeir tengst fósturforeldrum 

sínum sterkum böndum og þau hafa í mörgum tilfellum haldist til dagsins í dag þrátt fyrir að 

langt sé um liðið. Niðurstöðurnar benda hins vegar ótvírætt til þess að þátttaka viðmælenda í 

eigin málum hafi engin verið. Eftirlit með fóstrinu var takmarkað og tilfinningalegur 

stuðningur var ekki heldur veittur umfram það sem fósturforeldrar veittu þeim.  

Styrkleikar rannsóknarinnar felast fyrst og fremst í því hvað þátttakendurnir voru 

reiðubúinir til að deila erfiðri reynslu sinni á einlægan hátt. Rannsóknin er sú fyrsta sinnar 

tegundar hvað varðar athugun á reynslu fólks af fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar. 

Varhugavert er að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þeim svipar mjög til 

annarra niðurstaðna og styrkir það áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. Innra réttmæti 

rannsóknarinnar var aukið með því að fá þátttakendurna til að lesa yfir niðurstöðurnar og 

staðfesta skilning rannsakanda á ummælum þeirra. Rannsóknin sýnir enn fremur mikilvægi 

þess að draga fram reynslu fólks af fósturráðstöfun.      

Helstu annmarkar rannsóknarinnar felast í því hvað úrtakið var fámennt. Úrtaksaðferðin 

hefur einnig ákveðnar takmarkanir þar sem þátttakendur voru valdir eftir því hverja úr 

þýðinu var hagkvæmast að nálgast. Reynsla rannsakanda af því að hafa verið forstöðumaður 

fjölskylduheimilis um árabil var kveikjan að verkefninu og má því líta á stöðu hans sem 

annmarka þar sem hún kann að hafa haft áhrif á viðmælendur og við úrvinnslu viðtalanna. 
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Rannsakanda finnst einnig rétt að taka það fram hér undir annmörkum að hugsanlega hefðu 

niðurstöðurnar gefið dýpri mynd af reynslu þátttakenda ef tækifæri hefði gefist til að hitta þá 

í annað sinn.  

Rannsóknin hefur vakið upp spurningar og vangaveltur hjá rannsakanda, meðal annars 

varðandi það hvernig hlutdeild og þátttöku barna er háttað í sambærilegum málum nú 

tæplega tuttugu og fimm árum síðar. Það er von rannsakanda að verkefnið stuðli að frekari 

umræðu um málefni fósturbarna og verði kveikja að fleiri rannsóknum á líðan og högum 

barna í fóstri, ekki síst er varðar þátttöku þeirra í eigin málum og eftirlit og stuðning á meðan 

fóstri stendur.  
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Nafn höfundar 
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 Viðauki 1 – Viðtalsvísir  

 

1. Hjúskaparstaða – fjölskyldustaða? 

2. Atvinna – menntun?  

3. Getur þú sagt mér eitthvað frá bernsku þinni; hvar þú ert fædd/fæddur? 

4. Gerðir þú þér grein fyrir því af hverju þú þurftir að fara frá foreldrum þínum? 

5. Var einhver sem útskýrði það fyrir þér? 

6. Hafðir þú dvalið á öðrum heimilum/stofnunum?  

7. Aldur þegar þú komst á fjölskylduheimilið?  

8. Hvernig var staðið að því að upplýsa þig áður en/eftir að þú komst á 

fjölskylduheimilið?  

9. Hvernig var þátttaka þín í eigin málum áður en/eftir að þú komst á fjölskylduheimilið? 

10. Hvernig var aðkomu félagsrágjafa eða annars fagfólks háttað – stuðningur? 

11. Getur þú lýst því hvernig þér leið á fjölskylduheimilinu? 

12. Hvernig voru samskipti/tengsl þín við fósturforeldra og systkini? 

13. Hvernig voru samskipti/tengsl þín við kynforeldra, systkini og aðra ættingja? 

14. Hvernig eru samskiptin/tengslin í dag við fósturfjölskyldu/upprunafjölskyldu? 

15. Hvernig hefðir þú kosið að samskiptum við upprunafjölskylduna hefði verið háttað? 

16. Var fósturráðstöfunin með samþykki kynforeldra? 

17. Hefðir þú viljað að vandi þinn og fjölskyldunnar hefði verið leystur með öðrum hætti? 

18. Hvernig voru viðbrögð vina, foreldra þeirra, skólafélaga og kennara við því að þú ættir 

heima á fjölskylduheimili? 

19. Hverjir voru styrkleikar fjölskylduheimila að þínu mati? 

20. Hvað hefði betur mátt fara?  

21. Hvaða lærdóm er hægt að draga af reynslu þinni?  

22. Er eitthvað sem þú villt að komi fram?  
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki 

 

 Upplýst samþykki   

Reykjavík 10. september 2015 

 

 

Kæri viðtakandi 

Undirrituð, Brynhildur Arthúrsdóttir, stundar MA-nám til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Lokaverkefni námsins er MA-ritgerð sem á að fjalla um fjölskylduheimili sem 

rekin voru af Reykjavíkurborg á árunum 1965-1991. Ætlunin er að skoða reynslu fólks af því 

að hafa alist upp á fjölskylduheimilum Reykjavíkurborgar. Leita ég því til þín og óska eftir 

þátttöku þinni í rannsókninni.  

Efnið hefur ekki verið rannsakað áður og er því gildi rannsóknarinnar bæði sögulegt og 

fræðilegt. Niðurstöðurnar gætu eins reynst hagnýtar í barnaverndarstarfi og við stefnumótun 

í málaflokknum.   

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og öllum kröfum um trúnað og nafnleynd 

verður fylgt samkvæmt 26. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. Rannsakandi og leiðbeinandi eru bundnir trúnaði gagnvart þér sem 

þátttakanda og þagnarskyldu varðandi þær upplýsingar sem þú veitir. Til að koma í veg fyrir 

að rekja megi upplýsingar sem fram koma til þín verður nafni þínu og staðháttum breytt. Við 

gagnaöflun verður stuðst við opin eða óformleg viðtöl. Samþykkir þú þátttöku í rannsókninni 

verður þess óskað að þú veitir viðtal er varðar þína reynslu af því að alast upp á 

fjölskylduheimili. Áætlað er að viðtalið taki um það bil eina til tvær klukkustundir og verður 

það hljóðritað með þínu leyfi. Þér er þó frjálst að hætta eða hafna þátttöku hvenær sem er í 

ferlinu, án frekari útskýringa. Þér er heldur ekki skylt að svara öllum spurningum kjósir þú 

það. Áætlað er að viðtölin fari fram í ágúst og september og að rannsókninni ljúki eigi síðar 

en 24. Nóvember. Vörn fer fram í desember 2015 og að þeim tíma liðnum verður viðtölum 

og rannsóknargögnum eytt.    
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Hafi þátttakandi einhverjar spurningar eða athugasemdir við rannsóknina er honum 

velkomið að hafa samband við rannsakanda og sömuleiðis við ábyrgðaraðila 

rannsóknarinnar.   

Ábyrgðaraðili og leiðbeinandi rannsóknar: Lára Björnsdóttir, félagsráðgjafi og aðjúnkt við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Netfang: lara@lbconsulting.is 

Sími: 899-4019 

Rannsakandi: Brynhildur Arthúrsdóttir, mastersnemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, MA-

nám til starfsréttinda.  

Netfang: bra9@hi.is 

Sími: 864-8049 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið meðfylgjandi kynningarbréf og geri mér grein fyrir eðli og 

umfangi rannsóknarinnar. Undirskrift mín gefur til kynna að ég hafi séð og fengið eintak af 

þessu upplýsta samþykki og ákveðið að taka þátt í rannsókninni.  
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