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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa skýrara ljósi á hlutverk fósturforeldra og 

hvernig barnaverndaryfirvöld standa að undirbúningi og stuðningi við fósturforeldra.  

Farið er yfir skilgeiningar á hugtakinu fóstur og fjallað almennt um fósturmál.  Þá er fjallað 

um mikilvægi þess að fósturforeldrar séu fræddir um tengslamyndun, trygg og ótrygg 

tengsl.  Ennfremur er horft til sambands og samskipta fósturforeldra við félagsráðgjafa og 

þess hvaða hlutverki félagsráðgjafar hafa að gegna gagnvart fósturforeldrum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru á þá leið að miðað við þær kröfur sem gerðar eru til 

fósturforeldra að þá vanti fullnægjandi undirbúning, stuðning og eftirfylgni til þeirra.  

 

Lykilorð: fósturforeldrar, félagsráðgjöf, tengslamyndun, handleiðsla. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the field of foster parenting in Iceland and how the 

Government Agency for Child Protection prepare and support foster parents in their 

work.  The term foster and foster care in general is defined.  The importance of educating 

foster parents on attachment with children, secure attachment and insecure attachment 

is elaborated.  The relationship and communication between foster parents and social 

workers is explored and the role social workers have towards foster parents.  The findings 

of this study indicate there is a lack of appropriate preparation and support for foster 

parents given the demands of their role. 

 

Key words: foster parents, social work, attachment, supervision 
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1 Inngangur 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða með ítarlegum hætti starfsumhverfi fósturforeldra 

á Íslandi.  Með því að skoða hinn formlega ramma um hlutverk fósturforeldra, svo sem 

lög, reglugerðir og gæðastaðla er markmiðið að kortleggja þær kröfur sem gerðar eru til 

fósturforeldra af hálfu hins opinbera.  Með því að athuga síðan þann undirbúning sem 

fósturforeldrum stendur til boða, hvaða verkefnum þeim er falið að sinna, hver 

úrlausnarefnin eru og hvaða stuðning þeir fá til að sinna hlutverki sínu er ætlunin að varpa 

skýrara ljósi á hlutverk og stöðu fósturforeldra.  Með því að beina sjónum að þessu tvennu 

er síðan markmiðið að skoða hvort samræmi sé í þeim kröfum sem gerðar eru til 

fósturforeldra af hálfu hins opinbera og þess hvaða undirbúning og stuðning þeir fá. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: Er samræmi í þeim kröfum sem gerðar eru 

til fósturforeldra og þess hvaða undirbúning og stuðning þeir fá? og Er þörf á úrbótum 

þegar kemur að undirbúningi og stuðningi við fósturforeldra?. 

Ástæðan fyrir þessu efnisvali er helst sú að höfundur hefur um árabil starfað sem 

fósturforeldri eða frá byrjun árs 2007.  Frá þeim tíma hafa sjö börn dvalið í skemmri eða 

lengri tíma í fóstri á heimili höfundar.  Að vera svo nátengd efni rannsóknarinnar hefur 

bæði kosti og galla og verður nánar fjallað um þær áskoranir sem í því felast í kafla um 

siðferðilegar áskoranir.  Það hlutverk, að vera fósturforeldri, hefur á þessum rúmu níu 

árum reynst mjög krefjandi og lærdómsríkt og hefur menntun höfundar og reynsla sem 

félagsráðgjafi komið að góðum notum.  Sú þekking og reynsla sem höfundur hefur öðlast 

í gegnum nám í félagsráðgjöf gerir það verkum að höfundur hefur ef til vill betri innsýn í 

hvoru tveggja, störf félagsráðgjafa innan málaflokksins svo og hlutverk fósturforeldra.  Á 

þessum tíma hefur það orðið höfundi ljóst að málaflokkurinn er margbrotin, verkefnin oft 

á tíðum gríðarlega flókin og því rík þörf á því að skoða meginhliðar þess hvernig staðið er 

að málum. 
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2 Um fósturmál 

Með reglulegu millibili birtist á forsíðu heimasíðu Barnaverndarstofu fyrirsögnin „Hefur 

þú áhuga á að gerast fósturforeldri?“ (Barnaverndarstofa a, e.d.).  Vor og haust er auglýst 

eftir fólki sem er tilbúið að taka að sér umönnun og uppeldi barna sem einhverra hluta 

vegna þurfa að eignast nýtt heimili.  Auglýsingin sjálf lætur ekki mikið yfir sér og gefur 

litlar vísbendingar um það hlutverk sem umsækjendur koma til með að sinna, fái þeir leyfi 

til að verða fósturforeldrar. 

Á hverju ári berst Barnaverndarstofu töluverður fjöldi umsókna þeirra sem vilja gerast 

fósturforeldrar.  Á árabilinu 2009 – 2013 bárust árlega á bilinu 55 til 69 nýjar umsóknir 

um að gerast fósturforeldri (Barnaverndarstofa, 2014).  Þá kemur fram í ársskýrslu 

Barnaverndarstofu 2014 að á tímabilinu 2009 – 2013 hafi á hverjum tíma á milli 323 og 

340 börn dvalið á heimilum fósturforeldra.  Á hverju ári eru á bilinu 70 til 80 börn í þörf 

fyrir tímabundið fóstur og um 10 til 15 börn fyrir varanlegt fóstur (Barnaverndarstofa b, 

e.d.). 

2.1 Skilgreiningar á hugtakinu fóstur 

Með fóstri er átt við að fósturforeldrum sé falin umsjá barns í fyrirfram ákveðinn tíma.  

Markmið fósturvistunar ræður því hversu lengi fóstur varir en fósturvistanir geta verið 

með fernum hætti, tímabundið fóstur, styrkt fóstur, varanlegt fóstur og reynslufóstur. 

Með tímabundnu fóstri er átt við að barn dvelji hjá fósturforeldrum í skamman tíma, 

a.m.k. þrjá mánuði en ekki lengur en tólf mánuði.  Að tímabilinu loknu er þó heimilt að 

sækja um framlengingu en miða skal við að tímabundið fóstur vari aldrei lengur en 24 

mánuði.  Markmið með tímabundnu fóstri er því að barn geti snúið aftur til foreldra sinna 

að fóstri loknu. 

Styrkt fóstur er tímabundið fóstur þar sem gert er ráð fyrir að barn þurfi sérstaka 

þjálfun eða umönnun á fósturheimili vegna verulegra hegðunarerfiðleika.  Styrkt fóstur 

getur varað í allt að eitt ár og með samþykki Barnaverndarstofu er heimilt að framlengja 

styrkt fóstur um annað ár.  Markmið með styrktu fóstri er því að veita barni stuðning til 

að ná tökum á vandamálum sínum og einnig að veita foreldrum nauðsynlegan stuðning 

svo barnið geti snúið aftur til foreldra sinna. 
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Með varanlegu fóstri er átt við að barn dvelji hjá fósturforeldrum þar til 

forsjárskyldum lýkur, eða til 18 ára aldurs.  Markmið með varanlegu fóstri er því að tryggja 

barninu til frambúðar örugga umönnun á heimili fósturforeldra. 

Reynslufóstur er sá tími sem barn er vistað hjá fósturforeldrum áður en til varanlegs 

fósturs kemur og er þá markmiðið að sjá hvort væntanlegir fósturforeldrar uppfylli þarfir 

barnsins.  Reynslufóstur getur varað í þrjá til tólf mánuði.  Hafi barn verið í tímabundnu 

fóstri áður en til varanlegs fósturs kemur er ekki gerð krafa um reynslufóstur (reglugerð 

um fóstur nr. 804/2004). 

2.2 Hlutverk hins opinbera í fósturmálum 

Velferðarráðuneytið fer með málefni barnaverndarmála en undir ráðuneytið heyrir síðan 

Barnaverndarstofa sem annast stjórnsýslu á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002. 

 

Mynd 1. Skipan barnaverndarmála á Íslandi (Barnaverndarstofa c, e.d.) 

Líkt og myndin hér að ofan sýnir er hlutverk Barnaverndarstofu fjölþætt en auk þess að 

vera leiðandi í stefnumótun í barnaverndarmálum og koma á framfæri fræðslu til 

almennings og faghópa um málaflokkinn fer stofnunin með yfirstjórn meðferðarheimila 

og sér um leyfisveitingar til fósturforeldra (Barnaverndarstofa, 2014).  Þá hefur 
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Barnaverndarstofa eftirlit með fósturmálum líkt og fram kemur í 16. grein reglugerðar um 

Barnaverndarstofu en þar segir: 

Barnaverndarstofa heldur skrá yfir öll börn sem ráðstafað er í fóstur. Hún skal hafa 

eftirlit með því að reglugerð um fóstur sé fylgt. Sérstaklega skal fylgjast með því að 

fóstursamningar séu gerðir í samræmi við það sem mælt er fyrir um í 31. gr. laga um 

vernd barna og ungmenna (reglugerð um barnaverndarstofu nr. 264/1995). 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 og í reglugerð um fóstur nr. 804/2004 er kveðið á 

um meðferð fósturmála.  Lögin fjalla að mestu um þær starfsaðferðir sem 

barnaverndarnefndir skulu viðhafa við vinnslu barnaverndarmála, svo sem könnun máls, 

gerð áætlunar um meðferð máls og beitingu úrræða.  Kafli XII fjallar sérstaklega um 

ráðstöfun barna í fóstur, réttindi málsaðila og málsmeðferð.  Þá er einnig fjallað um val á 

fósturforeldrum, en í 67. grein laganna segir að barnaverndarnefnd beri „að velja 

fósturforeldra af kostgæfni og með tilliti til þarfa og hagsmuna barnsins sem í hlut á“.  

Ennfremur að „við val á fósturforeldrum skuli miða að því að tryggja stöðugleika í lífi barns 

og að röskun á högum þess verði sem minnst“.  Val á fóstuforeldrum fer fram í samstarfi 

við Barnaverndarstofu, sem lögum samkvæmt heldur skrá um fósturforeldra.  Þá fjallar 

72. grein um þann undirbúning sem skal fara fram af hálfu barnaverndarnefndar til barns 

og fósturforeldra fyrir fóstur og er hún eftirfarandi: 

Barnaverndarnefnd ber að undirbúa barn undir viðskilnað frá [foreldrum]1) og fyrir 

væntanlegt fóstur. Barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í fóstur ber á sama hátt, 

áður en fóstur hefst, að undirbúa fósturforeldra fyrir hlutverk þeirra, svo sem með 

upplýsingagjöf, viðtölum og öðru því sem að gagni má koma (barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Nánar er kveðið á um undirbúning í reglugerð um fóstur (nr. 804/2004) en til viðbótar 

því sem að ofan greinir segir í 19. grein reglugerðarinnar „Barnaverndarnefnd skal upplýsa 

hina væntanlegu fósturforeldra um persónulega hagi barnsins og önnur atriði sem 

nefndin telur máli skipta með tilliti til markmiða fóstursins“.   

Í XV kafla barnaverndarlaga er sérstaklega fjallað um mat og eftirlit með gæðum 

úrræða og vistun barna utan heimilis og kemur þar fram að það sé á herðum þeirrar 

barnaverndarnefndar sem vistar barn fóstri að fylgjast náið með aðbúnaði og líðan 

fósturbarns, samanber b hluta 89. greinar laganna.  Það sem fram kemur í lögum um 

eftirlit barnaverndarnefnda með fóstri er samhljóma því sem segir í 39. grein 

reglugerðarinnar, en ekki eru settar sérstakar kvaðir varðandi það hvernig eftirliti skuli 
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háttað utan þess að starfsmaður barnaverndarnefndar skal heimsækja fósturheimili eigi 

sjaldnar en einu sinni á ári. 

Ekki er fjallað um stuðningshlutverk barnaverndarnefnda gagnvart börnum eða 

fósturforeldrum í lögum, en í reglugerðinni er fjallað sérstaklega um það hvernig stuðningi 

skuli háttað þann tíma sem barn dvelur í fóstri.  Í 21. grein reglugerðarinnar segir að í 

fóstursamningi skuli tilgreina stuðning „barnaverndarnefndar við barn og fósturforeldra 

á meðan fóstur varir“.  Í 26. grein reglugerðarinnar er síðan kveðið nánar á um það í hverju 

sá stuðningur geti falist og er hann eftirfarandi: 

Barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í fóstur veitir barni og fósturforeldrum 

nauðsynlegan stuðning á meðan fóstur varir. Ber að útfæra nánar í fóstursamningi í 

hverju stuðningur er fólginn en taka skal afstöðu til eftirtalinna atriða: 

a. meðferðar fyrir barnið, svo sem viðtala við 

sálfræðing, geðlækni eða aðra, sérstaklega 

þegar um styrkt fóstur er að ræða, 

b. frekari þjónustu við barnið, svo sem 

heilbrigðisþjónustu, lyfjameðferðar og 

þjálfunar, 

c. annarra stuðningsúrræða, 

d. handleiðslu fyrir fósturforeldra, 

e. reglubundinna samráðsfunda þar sem taka 

þátt eftir atvikum barn, kynforeldrar, 

fósturforeldrar, fulltrúi 

barnaverndarnefndar, handleiðari, 

meðferðaraðili og/eða aðrir og 

f. heimsókna fulltrúa barnaverndarnefndar á 

fósturheimili meðan fóstur varir 

(reglugerð um fóstur nr. 804/2004) 

Þá segir í 27. grein að barnaverndarnefnd skuli leita eftir samstarfi við þá aðila sem 

talið er að geti veitt barni stuðning á meðan það dvelur í fóstri og er þá átt við starfsmenn 

til dæmis leik- og grunnskóla. 

Í þeim kafla barnaverndarlaga sem fjallar sérstaklega um fóstur er ekki farið yfir 

hlutverk barnaverndarnefndar gagnvart kynforeldrum á meðan á fóstri stendur, þ.e. með 

hvaða hætti samskiptum skuli háttað meðan barn dvelur í fóstri.  Hins vegar kemur fram 

í 23. grein barnaverndarlaga að gera skuli skriflega áætlun um meðferð máls, komi til 
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beitingu úrræða af hálfu barnaverndarnefndar.  Hvað skuli koma fram í þeirri áætlun um 

samstarf barnaverndarnefndar og kynforeldra er þó ekki tilgreint nánar.  Í reglugerð um 

fóstur má þó finna grein sem ber heitið „Samvinna við fósturráðstöfun“ en þar segir 

„Barnaverndarnefnd skal leitast við að koma á góðu samstarfi og efla jákvæð samskipti 

milli kynforeldra, fósturforeldra og barns við fósturráðstöfun og meðan fóstur varir með 

hliðsjón af markmiðum fóstursins“ (reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  Þá hefur 

Barnaverndarstofa (Steinunn Bergmann, 2015) útbúið handbók fyrir fagfólk sem starfar í 

barnavernd um vinnulag í barnaverndarmálum.  Í handbókinni er fjallað nánar um áætlun 

um meðferð máls svo og sérstaka áætlun sem gera skal um umsjá barns í fóstri.  Eins og 

nafnið gefur til kynna má í handbókinni finna ítarlegar upplýsingar um vinnulag og 

verkferla ásamt leiðbeiningum um hvernig starfsfólk barnaverndarnefnda skuli bera sig 

að við framkvæmd barnaverndarlaga.  Fátt kemur þó fram um samstarf barnaverndar, 

kynforeldra og fósturforeldra að öðru leyti en því að þar er mælt með því að haldnir séu 

samráðsfundir félagsráðgafa, kynforeldra og fósturforeldra þar sem markmið fósturs og 

tilgangur séu metin.   

2.3 Skyldur fósturforeldra 

Þó barnaverndarlögin fjalli að stærstum hluta um þær kröfur sem gerðar eru til hins 

opinbera við vinnslu barnaverndarmála er í þriðju málsgrein 65. greinar svohljóðandi 

ákvæði:   

Markmið fósturs skv. 1. mgr. er að tryggja barni uppeldi og umönnun innan fjölskyldu 

svo sem best hentar þörfum þess. Barni skal tryggður góður aðbúnaður hjá 

fósturforeldrum og þeir skulu sýna fósturbarni umhyggju og nærfærni og leitast við 

að efla andlegan og líkamlegan þroska þess. Nánar skal kveðið á um réttindi og 

skyldur fósturforeldris í fóstursamningi (barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í barnaverndarlögunum er ekki fjallað frekar um skyldur fósturforeldra en í öðrum 

kafla reglugerðar um fóstur er fjallað um leyfi til að taka börn í fóstur og 6. grein fjallar 

um almennar kröfur til fósturforeldra: 

Fósturforeldrar skulu vera í stakk búnir til þess að veita barni trygga umönnun og 

öryggi og til að mæta þörfum barns sem búið hefur við ótryggar aðstæður eða átt við 

erfiðleika að etja. Fósturforeldrar þurfa að vera við góða almenna heilsu, búa við 

stöðugleika auk fjárhagslegs og félagslegs öryggis sem stuðlað getur að jákvæðum 

þroskamöguleikum barns (reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 



20 

Aðrar greinar kveða síðan á um umsögn barnaverndarnefndar þegar sótt er um leyfi til að 

gerast fósturforeldri en nánar verður komið inn á það síðar.  Þá er einnig fjallað um 

hæfnismat Barnaverndarstofu og verður fjallað um það í kafla um Foster PRIDE. 

Hvorki í barnaverndarlögum né í reglugerð um fóstur er fjallað um samskipti eða 

skyldur fósturforeldra gagnvart kynforeldrum.  Í 30. grein reglugerðar um fóstur, sem 

fjallar um lok fósturs, er ekki fjallað um hlutverk fósturforeldra eða aðkomu að 

undirbúningi barns undir lok fósturs eða þátttöku í aðlögun barns aftur á heimili 

kynforeldra.  Þar kemur hins vegar fram að það séu hlutverk barnaverndarnefndar að 

undirbúa barn undir viðskilnað frá fósturforeldrum (reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  Í 

handbók Barnaverndarstofu um vinnulag í barnaverndarmálum er hins vegar lagt til að 

fósturforeldrar taki að sér stuðningshlutverk gagnvart fósturbarninu eftir að það flytur 

aftur á heimili kynforeldra, til að auðvelda barninu umskiptin yfir á sitt fyrra heimili 

(Steinunn Bergmann, 2015). 

2.4 Staðlar fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda 

Um mitt ár 2008 gaf Barnaverndarstofa út opinbera staðla fyrir vistun eða fóstur barna á 

vegum barnaverndaryfirvalda.  Þessum stöðlum er ætlað að skilgreina gæðakröfur eða 

lýsa hvernig vel sé staðið að einstökum þáttum við vistun eða fóstur barna á vegum hins 

opinbera (Barnaverndarstofa, 2014).  Staðlar Barnaverndarstofu eru afrakstur 

samstarfsverkefnisins Quality4Children og tilmæla Evrópuráðsins um réttindi barna á 

stofnunum (Barnaverndarstofa, 2011). 

Stöðlunum er skipt í fimm stig sem hvert inniheldur mismarga undirstaðla, en alls eru 

staðlarnir sautján talsins.  Eftirfarandi eru stigin fimm: 

1. Almenn umgjörð vistunar og fósturs 

2. Ákvörðun og aðdragandi vistunar eða fósturs 

3. Umsjá barns í vistun eða fóstri 

4. Lok vistunar eða fósturs; aðdragandi og eftirfylgd 

5. Rannsóknir og árangursmat 



21 

Auk þess eru viðvörunarmerki tengd hverjum staðli, svokölluð rauð ljós, en rautt ljós 

merkir að framkvæmd standist ekki gæðakröfuna sem staðallinn lýsir.  Það er síðan í 

höndum barnaverndaryfirvalda að fara yfir staðlana til að meta hvort vistun barns 

standist þær kröfur sem staðlarnir gera ráð fyrir (Barnaverndarstofa, 2011). 

Fyrsta stigið inniheldur þrjá staðla sem taka til þátta sem snerta stjórnsýslu er varða 

vistun barna.  Þar má finna einn undirstaðal sem snertir fósturforeldra, c. liður í staðli 1 

en þar segir „viðeigandi fræðsla og þjálfun fyrir umsjáraðila sem taka börn í vistun eða 

fóstur er aðgengileg“.  Ekki er þó tilgreint rautt ljós fyrir þennan staðal.  Þá er einnig fjallað 

um eftirlit í lið e í staðli 1 en þar segir „virkt eftirlitskerfi er með vistun og fóstri og stendur 

það sérstaklega vörð um réttindi barna“.  Á móti er tilgreint rautt ljós en þar segir 

„eftirlitskerfi er ekki til eða er óvirkt“. 

Annað stig fjallar um verklag barnaverndaryfirvalda við ákvörðun um vistun og 

aðdraganda vistunar og innheldur það stig fjóra staðla en síðasti staðallinn fjallar m.a. um 

undirbúning vistunar.  Í þeim staðli er tilgreint í a. lið að barnaverndarnefnd láti 

umsjáraðila (fósturforeldri) í té allar þær upplýsingar sem koma að gagni.  Og á móti er 

tilgreint rautt ljós þess efnis að barnaverndarnefnd upplýsi ekki nægilega vel um hagi 

barnsins.  Þá kemur fram í lið d sama staðals að gera skuli fóstursamning en í lið g er 

kveðið á um að gera skuli vandaða og faglega vistunar- eða fósturáætlun, þar skuli 

tilgreind þau markmið sem unnið skuli að og hvaða leiðir skuli farnar til að ná þeim 

markmiðum.  Á móti eru skilgreind tvenn rauð ljós þess efnis að skriflegur samningur sé 

ekki gerður, eða hann ófullkominn og að barnaverndarnefnd geri ekki vistunar- eða 

fósturáætlun eða að hún teljist ekki fullnægjandi.   

Umfangsmesta stigið er þriðja stig, umsjá barns í vistun eða fóstri.  Gæðakröfur þessa 

stigs eru sjö talsins og taka til tímalengdar, tengsla og umgengni við aðstandendur, 

réttinda barns, eftirlits barnaverndaryfirvalda, aðstæðna umsjáraðila, viðmóts 

umsjáraðila og atlætis gagnvart barni.  Þær kröfur sem gerðar eru til fósturforeldra koma 

víða fram en þó helst í þeim stöðlum sem tilgreindir eru í næstu undirköflum. 
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2.4.1 Staðall 8 – Öll ytri umgjörð vistunar og fósturs er góð og mætir þörfum 

barnsins sem þar dvelur 

Hér er meðal annars vísað til þess að umsjáraðilar uppfylli skilyrði Barnaverndarstofu fyrir 

því að sinna hlutverki fósturforeldra, til að mynda að fósturforeldri hafi orðið sér úti um 

tilskylda þjálfun og má þar gera ráð fyrir að átt sé við Foster PRIDE námskeiðið.  Þá er 

einnig tekið fram að þeir skuli starfa á faglegum grunni og hafi hæfni til að beita 

viðurkenndum aðferðum gagnvart barni.  Einnig að umsjáraðilar sæki sér handleiðslu og 

faglegan stuðning til að rækja hlutverk sitt.  Rauð ljós undir þessum staðli eru meðal 

annars ef umsjáraðili býr ekki yfir nægri þekkingu á börnum eða reynslu af umsjá þeirra 

og einnig að umsjáraðili beiti ekki viðurkenndum og faglegum aðferðum við að takast á 

við vanda barna (Barnaverndarstofa, 2011). 

2.4.2 Staðall 12 – Viðmót og atlæti umsjáraðila við barn á hans vegum einkennist af 

skilningi, hlýju, virðingu og ábyrgð  

Líkt og heiti staðalsins ber með sér er hér vísað til framkomu og samskiptahátta 

fósturforeldra gagnvart barni.  Umsjáraðilar skulu sýna barni virðingu, þolinmæði og 

skilning, hlusta á sjónarmið þess og taka tillit til þeirra.  Á allan máta skal umsjáraðili koma 

fram sem ábyrgur uppalandi, sýna barni hlýju, styrkja jákvæða þætti í fari þess og fylgjast 

grannt með líðan, þroska, heilsufari og skólagöngu barnsins. Einnig að umsjáraðili vinni í 

samræmi við vistunar- eða fósturáætlun og kappkosti við að ná markmiðum hennar.  Þau 

rauðu ljós sem skilgreind eru undir þessum staðli eru til dæmis að kvartanir berist vegna 

aðbúnaðs barnsins eða viðmóts fósturforeldra gagnvart því.  Einnig ef umsjáraðili fylgist 

ekki nægilega vel með líðan barns, þroska eða heilsufari og bregðist ekki rétt við þörfum 

þess.  Einnig ef ekki er unnið í samræmi við vistunar- eða fósturáætlun.  Þá teljast það 

rauð ljós ef upp koma árekstrar, uppreisnir eða strok fósturbarns af heimilinu 

(Barnaverndarstofa, 2011).   

2.4.3 Staðall 13 – Tryggt er að börn í vistun eða fóstri njóti grundvallarmannréttinda 

Þessi staðall kemur hvoru tveggja inn á hlutverk umsjáraðila og hins opinbera.  Hlutverk 

fósturforeldra samkvæmt þessum staðli er meðal annars að kynna barni réttindi þess, 

tryggja því aðgang að fulltrúum barnaverndarnefndar og að aðstoða barn við að koma 

óskum sínum á framfæri við Barnaverndarstofu.  Þá er einnig tekið fram að umsjáraðili 
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hvorki niðurlægi barn né beiti það ofbeldi og að þvingun eða takmörkun á frelsi sé ekki 

beitt nema brýna nauðsyn beri til.  Þá kemur einnig fram að Barnaverndarstofa tryggi að 

barn í vistun sé heimsótt af aðila á hennar vegum.  Rauðu ljósin undir þessum staðli eru 

rökrétt mótsvar við því sem fram hefur komið, þ.e. að barni hafi ekki verið kynnt réttindi 

sín, því sé ekki tryggður aðgangur að réttum aðilum og að umsjáraðilar beiti barnið 

ónauðsynlegum þvingunum.  Einnig að það teljist rautt ljós fari Barnaverndastofa og 

barnaverndarnefnd ekki að gildandi reglum um eftirlit með vistun (Barnaverndarstofa, 

2011).   

2.4.4 Staðall 14 – Skilvirkt eftirlit er með aðbúnaði og líðan barna í vistun og fóstri 

Líkt og titillinn gefur til kynna er hér fjallað um það eftirlit sem barnaverndaryfirvöld skulu 

hafa með umsjáraðilum og aðbúnaði barna í vistun eða fóstri.  Eftirlitshlutverkinu er hér 

skipt milli Barnaverndarstofu, sem skal fylgjast með aðbúnaði barna í vistun á 

meðferðarheimilum áhennar vegum og barnaverndarnefnda sem skulu fylgjast náið með 

aðbúnaði og líðan barns í fóstri og því að fósturvistun nái markmiðum sínum.  Rauð ljós 

undir þessum staðli eru meðal annars þau að skráningu um umsjáraðila og börn sé 

ábótavant og að barnaverndaryfirvöld sinni ekki eftirliti í samræmi við lög eða samninga.  

Auk þess telst það rautt ljós að barnaverndarnefnd láti langan tíma líða milli þess sem hún 

vitji barns sem ráðstafað hefur verið í vistun (Barnaverndarstofa, 2011). 

Hér að ofan er stiklað á stóru en engu að síður má sjá að nokkrar kröfur eru gerðar til 

fósturforeldra um faglegt starf, framkomu og þekkingu á málaflokknum.  Eins og áður 

segir eiga staðlarnir að skilgreina gæðakröfur eða lýsa hvernig vel sé staðið að einstökum 

þáttum, þó virðist skorta á það að búið sé að útfæra hvaða viðmið gildi  þegar meta skuli 

hvort gæðakröfur séu uppfylltar.  Til að mynda telst það „rautt ljós“ ef umsjáraðili fylgist 

ekki nægilega vel með líðan barns eða þroska, en ekki er útlistað hvaða viðmið gildi eða 

hvernig meta skuli þennan þátt.  Að sama skapi telst það „rautt ljós“ ef umsjáraðili beitir 

ekki viðurkenndum og faglegum aðferðum við að takast á við vanda barna, en aftur vantar 

frekari útlistun á því mati.  Því virðist skorta á að staðlarnir innihaldi nægilega skýr viðmið 

um hvernig mæla skuli suma af þeim þáttum sem kveðið er á um. 

Til þess að geta uppfyllt þau skilyrði sem sett eru fram í stöðlunum og önnur sem ekki 

hafa verið talin upp hljóta fósturforeldrar fræðslu í formi námskeiðs sem haldið er af 
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Barnaverndarstofu og er sú fræðsla ein af grunnskilyrðum þess að fá leyfi til að taka 

fósturbörn (barnaverndarlög nr. 80/2002).  

2.5 Foster PRIDE 

Allir þeir sem óska eftir því að gerast fósturforeldrar þurfa að sækja námskeiðið Foster 

PRIDE á vegum Barnaverndarstofu.  Námskeiðið er upphaflega frá Bandaríkjunum og er 

það notað í mörgum ríkjum Bandaríkjanna og í yfir 25 löndum víða um heim (Child 

Welfare League of America a, e.d.). PRIDE er skammstöfun sem stendur fyrir „Parent 

Resources for Information, Development and Education“ (State of New Jersey, e.d.).  Í 

kennslubók Barnaverndarstofu fyrir Foster PRIDE hefur skammstöfunin verið færð yfir á 

íslensku sem Úrræði fyrir foreldra til þess að fá upplýsingar og öðlast þroska og menntun 

(Barnaverndarstofa, 2003).   

Tilgangur PRIDE námskeiðsins er tvíþættur, annars vegar að leggja mat á hæfni 

þátttakenda og hins vegar er námskeiðinu ætlað að undirbúa þátttakendur undir hlutverk 

sitt sem fósturforeldri (Barnaverndarstofa d, e.d.).  PRIDE námskeiðið var þróað eftir 

vandlega greiningu á hlutverkum fósturforeldra og foreldra ættleiddra barna með það að 

leiðarljósi að skýra hvaða kröfur væru gerðar til þessara foreldra um umönnun barna 

(Child Welfare League of America b, e.d.).  PRIDE námskeiðin samanstanda af þremur 

þáttum.  Sá fyrsti er 30 kennslustunda undirbúningsþjálfun sem gert er ráð fyrir að fari 

fram áður en fósturforeldrar taka fósturbörn (pre-service training), næsti er svokölluð 

kjarnaþjálfun sem fer fram eftir að börn eru komin á heimilið (core training) og síðast er 

röð sérhæfðra framhaldssnámskeiða (advanced and specialized training) sem fara fram 

eftir að börn eru komin á heimilið og tekur hvert námskeið fyrir sig á einstökum þáttum 

við umönnun barna (State of New Jersey, e.d.).   

Hérlendis hefur aðeins fyrsta námskeiðið verið tekið í notkun, þ.e. almennur 

undirbúningur og þjálfun áður en starfið hefst og verður nánar farið yfir það hér á eftir.  

Hins vegar hafa hin námskeiðin ekki verið notuð hérlendis.  Kjarnaþjálfun (core) er ætlað 

fósturforeldrum sem komin eru með börn í fóstur og er það 87 stunda námskeið þar sem 

farið er dýpra í efni fyrsta PRIDE námskeiðsins og fer þetta seinna námskeið fram innan 

tveggja ára frá því þátttakendur fá börn í fóstur.  Þriðji þáttur PRIDE námskeiðanna eru 

fjögur sérhæfð námskeið, sem hvert er á bilinu sex til tólf klukkustundir að lengd.  Á 

þessum námskeiðum fá þátttakendur fræðslu um hvernig bregðast skuli við flóknum og 
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erfiðum úrlausnarefnum.  Námskeiðin eru helst ætluð unglingum í fóstri og bera heitin 

„Unglingar í fóstri, að styrkja tengsl“, „Að undirbúa unglinga fyrir árangursrík fullorðinsár“ 

og „Samvinna til að auka námsárangur unglinga í fóstri“.  Fjórða og síðasta námskeiðið 

ber síðan heitið „Umönnun barna sem upplifað hafa heimilisofbeldi“ (Child Welfare 

League of America c, e.d.).  En eins og áður segir hafa þessi námskeið ekki verið í notkun 

hérlendis. 

2.5.1 Hæfnismat 

Líkt og fram hefur komið er tilgangur PRIDE námskeiðsins tvíþættur, annars vegar að 

fræða þátttakendur um hlutverk fósturforeldra og hvað felst í því að fóstra barn og hins 

vegar að meta hvort þátttakendur séu hæfir til að taka að sér þetta hlutverk.  Hæfnismatið 

hefst þó töluvert áður en á PRIDE námskeiðið er komið.  Hafi einstaklingur eða hjón hug 

á því að gerast fósturforeldrar skulu þeir skila inn umsókn ásamt fylgigögnum til 

Barnaverndarstofu.  Barnaverndarstofa óskar síðan eftir umsögn frá barnaverndarnefnd 

í sveitarfélagi umsækjenda (Steinunn Bergmann, 2015).  Þannig má segja að hæfnismatið 

sé tvískipt, þeir sem hljóta meðmæli barnaverndarnefndar er síðan boðið að sitja PRIDE 

námskeiðið. 

Umsögn barnaverndarnefndar er nokkuð viðamikil en þá er félagsráðgjafa eða öðrum 

fagaðila á vegum barnaverndarnefndar falið að kanna hagi umsækjenda með ítarlegum 

hætti.  Í umsögn starfsmanns þarf meðal annars að greina frá fjölskyldusögu, heilsufari, 

atvinnusögu, félagslegum stuðningi umsækjandi, fjárhag og viðhorfum samfélagsins til 

fósturmála og þá sérstaklega skólans (Steinunn Bergmann, 2015). 

Það hæfnismat sem síðan fer fram á PRIDE námskeiðinu felur í sér mun ítarlegri 

skoðun á þeim hæfniskröfum sem gerðar eru til væntanlegra fósturforeldra.  Markmiðið 

með matinu sem fram fer í gegnum námskeiðið er að leiðbeinendur og þátttakendur 

komist síðan að sameiginlegri niðurstöðu um hvort þátttakendur hafi hæfni og áhuga fyrir 

því að verða fósturforeldrar (Barnaverndarstofa, 2003).  Rétt er að taka fram að séu 

þátttakendur ekki á sama máli og leiðbeinendur varðandi eigið hæfi þá hafa leiðbeinendur 

lokaorðið.   

Í mati leiðbeinenda PRIDE á hæfni þátttakenda er lögð áhersla á fimm hæfniskröfur 

og er misjafnt eftir kennsluefni hverrar lotu hvaða hæfniskröfur eru þar til grundvallar.  
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Hverri hæfniskröfu er síðan skipt í undirflokka og verður nánar greint frá þeim hér á eftir 

en hæfniskröfurnar fimm eru eftirfarandi: 

 að geta annast og alið upp barn, 

 að geta komið til móts við þarfir barns og tekið á misfellum í þroskaferli 

barnsins,  

 að styrkja tengsl á milli barnsins og fjölskyldu þess, 

 að stuðla að því að barnið myndi traust og þroskandi tengsl við fjölskyldu sem 

vara til frambúðar og 

 að geta unnið í fagteymi  

(Barnaverndarstofa, 2003). 

Þá er hæfni þátttakenda aðgreind í fjóra þætti, að vera meðvitaður, að hafa þekkingu 

og skilning, að hafa hæfileika og að geta nýtt sér hæfileikana.  Algjört skilyrði fyrir 

samþykki til þess að fá leyfi sem fósturforeldrar er að þátttakendur uppfylli þau skilyrði 

að vera meðvitaðir og að hafa þekkingu og skilning á þeim málefnum sem fjallað er um á 

námskeiðinu (Barnaverndarstofa, 2003). 

Líkt og áður segir er hverri hæfniskröfu skipt í undirþætti og eru þeir á bilinu 6 til 16 

talsins.  Eftirfarandi er nánari útlistun á hæfniskröfunum fimm. 

Að ala upp og annast barn 

Hér er horft til þess hvort þátttakendur hafi hæfni til að skapa öruggar heimilisaðstæður 

fyrir verðandi fósturbörn og að þeir þekki til ýmissa grundvallaratriða varðandi hreinlæti 

og heilsu.  Þá er hér lögð áhersla á að þátttakendur þekki hættur og freistingar sem börn 

verði fyrir og að þeir þekki áhættuþætti sem geti orðið til þess að barn verði fyrir 

vanrækslu eða ofbeldi, en ekki síður að þátttakendur þekki einkenni og merki þess að 

barn hafi orðið fyrir vanrækslu eða ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2003). 

Að geta komið til móts við þarfir barns og tekið á misfellum í þroskaferli barnsins 

Þessi hæfniskrafa er sú yfirgripsmesta, en henni fylgja 16 undirþættir.  Hér er lögð áhersla 

á að þátttakendur þekki þroskaferli barna og hvernig mismunandi atlæti og aðstæður hafa 

áhrif á þroska þeirra.  Hér er einnig gerð krafa um að þátttakendur geti borið kennsl á 
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hvaða tilfinningar hafa áhrif á hegðun barnsins og þekki sambandið milli hegðunar og 

tilrauna til þess að fá þörfum sínum fullnægt.  Þá er hér hugað að því að þátttakendur geti 

veitt skilyrðislausan jákvæðan stuðning, geti notað skilvirka uppeldistækni til að ná 

markmiðum fósturvistunar og skilji að refsingar séu ekki samþykktar uppeldisaðferðir. Að 

lokum er lögð áhersla á að þátttakendur viti og skilji hversu mikilvægt er að efla sjálfsmynd 

og sjálfstraust barnsins (Barnaverndarstofa, 2003). 

Að styrkja tengsl milli barnsins og fjölskyldu þess 

Þessi hæfniskrafa snýr helst að umgengni barns í fóstri við upprunafjölskyldu sína þar sem 

þátttakendur þurfa að skilja mikilvægi þess að bera virðingu fyrir fjölskyldu barnsins og 

fyrra lífi þess.  Ekki síður þurfa þátttakendur að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að 

styrkja tengsl barnsins við upprunafjölskyldu og þá sérstaklega systkini.  Þá þurfa 

þátttakendur að vita hvernig hægt sé að undirbúa barnið fyrir umgengni við 

upprunafjölskyldu og ekki síður hvernig hægt sé að aðstoða barnið við að vinna úr 

tilfinningum sínum í tengslum við umgengni (Barnaverndarstofa, 2003). 

Að stuðla að því að barnið myndi traust og þroskandi tengsl við fjölskyldu sem vara til 

frambúðar 

Segja má að þessi hæfniskrafa snúi helst að þeim er taka börn í tímabundið fóstur en hér 

er lögð áhersla á að þátttakendur námskeiðsins viti að markmið slíks fósturs sé ávallt að 

sameina barnið fjölskyldu sinni.  Þá þurfa þátttakendur einnig að vita hvernig staðið verði 

að þeirri sameiningu og hvernig teymið sem fósturforeldrar eru hluti af geti stutt við það 

ferli.  En þátttakendur þurfa einnig að ígrunda hvort þeir séu reiðubúnir að taka barn í 

varanlegt fóstur, gangi sameining ekki eftir, og þurfa þá að þekkja markmið varanlegs 

fósturs (Barnaverndarstofa, 2003). 

Að geta unnið í fagteymi 

Síðasta hæfniskrafan byggir á því að þátttakendur þekki og skilji formlega hluta þessa 

starfs að vera fósturforeldri.  Að þeir þekki lögin og starfsreglurnar, hafi skilning á vinnslu 

mála og þekki bæði réttindi sín og skyldur.  Einnig er lögð áhersla á að þátttakendur geri 

sér grein fyrir því hvaða breytingar verða á lífi þeirra með komu fósturbarns og líka 

brotthvarfi þess af heimilinu.  Þá er lögð áhersla á að þátttakendur séu meðvitaðir um 
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eigin styrk og þarfir í hlutverki fósturforeldris og að þeir geti séð jákvæðu þættina við að 

taka að sér fósturbarn (Barnaverndarstofa, 2003). 

Upptalningin hér að ofan sýnir í grófum dráttum þær kröfur sem gerðar eru til 

starfandi fósturforeldra að PRIDE námskeiðinu loknu.  Upptalningin sýnir að töluverð 

áhersla er lögð á það að verðandi fósturforeldrar geti unnið að því að styrkja tengsl 

fósturbarns við upprunafjölskyldu sína og að stuðla að því að barnið myndi traust tengsl 

til frambúðar.  Hér kemur þó hvergi fram hvort og þá hvaða kröfur séu gerðar til 

fósturforeldra sjálfra um hæfni til tengslamyndunar eða hvort einhver viðmið gildi um 

slíkt.  Mat á hæfni væntanlegra fósturforeldra fer fram meðfram fræðslunni á PRIDE 

námskeiðinu og er nánar fjallað um þann hluta í kaflanum sem hér fer á eftir.  Með hverri 

námskeiðslotu er gert ráð fyrir að væntanlegir fósturforeldrar öðlist ákveðna hæfni, þ.e. 

þekkingu á þeim þætti sem námskeiðslotan kennir. 

2.5.2 Fræðsla 

Sá undirbúningur sem væntanlegir fósturforeldrar fá í gegnum PRIDE námskeiðið felst í 

30 klukkustunda námskeiði sem kennt er í tíu lotum.  Námskeiðið fer fram með 

fyrirlestrum, umræðum, hópvinnu, æfingum og heimaverkefnum.  Hverri lotu er ætlað að 

fara yfir ákveðinn þátt í hlutverki fósturforeldra og bera loturnar eftirfarandi heiti:  

1. Kynning á PRIDE  

2. Að vinna í teymi  

3. Að mæta þörfum barns fyrir nærveru og tengsl 

4. Að upplifa missi eða sorg 

5. Að styrkja tengsl við fjölskylduna 

6. Að ala upp barn 

7. Að stuðla að því að barn myndi varanleg tengsl 

8. Að lifa með breytingum 

9. Að taka yfirvegaða ákvörðun 

10. Að kveðja og halda á braut  

(Barnaverndarstofa d, e.d.; Barnaverndarstofa, 2003).   
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Hluti af námskeiðinu fer fram í gegnum svokallaða Lífsbók þar sem þátttakendur ígrunda 

sjálfa sig í tengslum við hverja lotu námskeiðsins.  Lífsbókin er 63 blaðsíður að lengd þar 

sem þátttakendur svara fjölmörgum spurningum um efni námskeiðsins út frá eigin 

reynslu og viðhorfum (Barnaverndarstofa e, e.d.). 

Ekki verða tíundaðir hér allir kaflar fræðslunnar á PRIDE námskeiðinu, en þar er farið 

yfir þá fjölmörgu þætti er snúa að starfi fósturforeldra allt frá lögum og reglugerðum yfir 

í flókin verkefni.  Þó er rétt að gaumgæfa sérstaklega þá fræðslu er snýr beint að umönnun 

barnanna, að skilja tilveru þeirra og hafa kunnáttu til að bregðast við mismunandi 

áskorunum. 

Lota 3. Að mæta þörfum barns fyrir nærveru og tengsl 

Í lotu þrjú er sérstaklega farið yfir þróun tengslamyndunar og mikilvægi hennar.  Í 

námsefninu kemur fram hversu mikilvægt það sé að væntanlegir fósturforeldrar geri sér 

grein fyrir því hvernig truflun á tengslamyndun ungabarns hefur áhrif á samskipti barnsins 

við aðra umönnunaraðila síðar á lífsleiðinni.  Heimilið á að vera öruggur staður en í tilfelli 

fósturbarna hefur þar orðið misbrestur á.  Alvarleg vanræksla getur leitt til truflunar í 

þroskaferli barnsins, börn geta orðið innhverf eða þunglynd og jafnvel árásargjörn.  

Fósturbörn þurfa oft á tíðum hjálp til að mynda ný og jákvæð tengsl við nýja 

umönnunaraðila og það er í verkahring fósturforeldra að hjálpa barni til þess.  Mikil 

áhersla er lögð á tengslamyndum milli fósturforeldra og barns og það að sú 

tengslamyndun geti reynt verulega á þrautseigju fósturforeldra (Barnaverndarstofa, 

2003). 

Lota 4. Að upplifa sorg eða missi 

Í lotu fjögur er farið yfir marga þætti er geta valdið fósturbörnum sorg og hvernig 

fósturforeldrar geti best aðstoðað barnið við að vinna úr tilfinningum sínum.  Eðli málsins 

samkvæmt hafa öll fósturbörn upplifað missi í formi flutnings frá sinni upprunafjölskyldu.  

En mörg þeirra hafa upplifað fjölþættari missi, svo sem missi heilsu og sjálfstrausts.  Í 

námsefninu kemur fram að til þess sé ætlast af fósturforeldrum að þeir hafi skilning á 

þeim aðstæðum sem fósturbörn koma úr og að þeir skilji mikilvægi teymisins í því að 

breyta sjálfsmynd og byggja upp tengsl.  Einnig að þeir ræði opinskátt við starfsmenn 

barnaverndar um áhyggjur eða vandamál.  Mikilvægast er þó sennilega að fósturforeldrar 

sýni barni fram á að þarfir þeirra og tilfinningar séu mikilvægar og að þessum þörfum sé 
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hægt að mæta á fullnægjandi og jákvæðan hátt.  Þá er mikilvægt að fósturforeldrar sýni 

barni fram á að þeir ætli að annast barnið vel og að þeir séu samkvæmir sjálfum sér og 

traustsins verðir (Barnaverndarstofa, 2003). 

Lota 6. Að ala upp barn 

Lota sex er einn yfirgripsmesti þátturinn í PRIDE fræðslunni.  Í þessum kafla eru 

þátttakendur fræddir um markmiðin með árangsríku uppeldi, muninum á uppeldi og 

refsingu og nokkrar mikilvægar forsendur árangursríks uppeldis.  Verðandi 

fósturforeldrum er kynnt sú áskorun sem það er að ala upp fósturbarn, barn sem hefur 

upplifað mikla erfiðleika og misst fótfestuna í lífinu.  Þá er farið yfir hvaða þekkingu, færni 

og hugarfar þátttakendur þurfa að tileinka sér til þess að uppeldið verði árangursríkt.  Má 

þar helst nefna þætti eins og þolinmæði, ákveðni, víðsýni og fjölþætta þekkingu á 

þroskaferli, markmiðum uppeldis og hegðunarvanda barna.  Þá er verðandi 

fósturforeldrum mikilvægt að skilja tilgang hegðunar, eftir hverju barnið er að leita með 

hegðun sinni og hver séu viðeigandi viðbrögð.  Í þessum kafla líkt og fleirum í námsefninu 

er lögð áhersla á mikilvægi teymisvinnu og þess að fósturforeldrar ræði á opinskáan hátt 

um reynslu sína og leiti aðstoðar sérfræðinga er við á (Barnaverndarstofa, 2003). 

Lota 7. Að stuðla að því að barnið myndi varanleg tengsl 

Lota sjö fjallar um mikilvægi tengsla í lífi fósturbarna.  Við fósturvistun verður ákveðið rof 

á tengslum og hætta á því að fósturbarnið missi möguleikann á ævilöngum tengslum.  

Ævilöng tengsl eru kynnt fyrir þátttakendum sem mjög mikilvæg í því að veita fósturbarni 

tilfinningu fyrir eigin uppruna og sögu, sjálfsmynd og sjálfsöryggi og því sé mikilvægt að 

huga sérstaklega að þessum þætti í lífi fósturbarna.  Mikilvægt er að fósturforeldrar skilji 

að hvert sem markmiðið með fóstrinu sé að þá hafi fósturbarnið þörf fyrir stöðug 

fjölskyldutengsl, hvort heldur sem er við upprunafjölskyldu sína eða fósturfjölskyldu 

(Barnaverndarstofa, 2003). 

Lota 8. Að lifa með breytingum 

Í lotu átta má finna sérstakan kafla um fósturrof, ástæður þess að fósturrof verður og 

hvernig megi mögulega koma í veg fyrir fósturrof. Þær ástæður sem kynntar eru fyrir 

þátttakendum námskeiðsins eru nokkrar meðal annars ónógur undirbúningur, ónógur 

stuðningur og of mikið álag.  Sérstaklega er nefnt að fósturforeldrar þurfi að vera 
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óhræddir við að leita sér aðstoðar og taka við þeirri aðstoð sem býðst, þannig megi oft 

koma í veg fyrir fósturrof.  Hins vegar komi einnig upp sú staða að persónuleikar 

fósturbarns og fósturforeldra eigi ekki saman og að úr verði ósamkomulag sem ekki verði 

búið við.  Þó geta hvorutveggja fósturbarn og kynforeldrar einnig óskað eftir fósturrofi en 

sérstaklega er tekið fram að séu það fósturforeldrar sem óski eftir fósturrofi orsaki það 

meiri erfiðleika við vinnslu málsins og höfnunartilfinningu hjá barninu 

(Barnaverndarstofa, 2003). 

Þessi stutta yfirferð um kennsluefni þess hluta PRIDE sem tekin hefur verið í notktun 

hérlendis sýnir að töluverð áhersla er lögð á tengslamyndun fósturbarna, að viðhalda 

tengslum við uppruna fjölskyldu og jafnframt að mynda ný tengsl við fósturfjölskyldu.  Það 

er því ljóst að fræðilegar kenningar um tengslamyndun eru mjög mikilvægur hluti af 

þessum málaflokki. 

2.6 PMTO 

Haldin hafa verið tvö PMTO námskeið hérlendis en PMTO stendur fyrir Parent 

Management Training – Oregon aðferð, og er það ætlað foreldrum barna með 

hegðunarerfiðleika.  Þetta úrræði hentar foreldrum barna á leik- og grunnskólaaldri og er 

lögð áhersla á að vinna með hegðunarvanda á fyrstu stigum til að koma í veg fyrir 

alvarlega hegðunarerfiðleika en rannsóknir hafa sýnt að PMTO dregur úr 

hegðunarerfiðleikum barns auk þess að hafa jákvæð áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar 

og frammistöðu barns í skóla (Barnaverndarstofa f, e.d.).  Þessi námskeið standa 

foreldrum almennt til boða en námskeiðið var sérsniðið að þörfum fósturforeldra og var 

þá ætlað fósturforeldrum með 12 ára og eldri börn í styrktu fóstri.  Fyrra námskeiðið var 

haldið 2011 og voru þátttakendur 16 talsins, seinna námskeiðið var síðan haldið árið 2012 

og voru þátttakendur þá 15 (Barnaverndarstofa, 2014). 

Hin hefðbundna PMTO þjálfun er fyrir foreldra barna að 12 ára aldri, svo gerðar voru 

breytingar á námskeiðinu þar sem sérstaklega var hugað að þörfum unglingsáranna.  

Námskeiðin fóru fram með fyrirlestrum, heimavinnu og stuðningi þjálfara við 

þátttakendur símleiðis milli námskeiðsdaga.  
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Markmiðin með PMTO námskeiðunum voru eftirfarandi: 

 Að kenna börnum nýja hegðun með kerfisbundinni hvatningu þar sem athygli 

foreldra og barna er beint að því sem gengur vel. 

 Að setja mörk til að foreldrar geti stöðvað erfiða hegðun barna sinna með 

einföldum og skilvirkum aðferðum. 

 Markvissu eftirliti foreldra með því hvar barnið er á hverjum tíma, með 

hverjum, hvernig farið er á milli staða, hvað barnið er að gera og hver ber 

ábyrgð. 

 Lausnaleit þar sem foreldrar eru þjálfaðir í aðferðum til að leysa ágreining og 

komast að samkomulagi um reglur og skipulag innan og utan heimilis. 

 Jákvæðri samveru og afskiptum sem felast í ýmsum leiðum foreldra til að sýna 

börnum sínum ást og umhyggju. 

(Barnaverndarstofa, 2014). 

Hér að ofan hefur verið farið yfir þá formlegu fræðslu sem fósturforeldrum hefur 

verið boðið upp á hérlendis undanfarin ár.  Allir fósturforeldrar skulu undirgangast 

fræðslu og hæfnismat PRIDE námskeiðsins samanber 9. gr. reglugerðar um fóstur (nr. 

804/2004), en heimilt er að veita undanþágu frá kröfu um námskeið samanber 11. gr. 

sömu reglugerðar en þar segir: 

„Barnaverndarstofu er heimilt við sérstakar aðstæður að veita umsækjanda leyfi til 

að taka barn í fóstur þó hann hafi ekki lokið námskeiði skv. 9. gr.  Í þeim tilvikum 

metur Barnaverndarstofa sérstaklega þau atriði sem annars felast í hæfnismati á 

námskeiði.“ (reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Ekki er þó skilgreint nánar við hvað sé átt með „sérstakar aðstæður“, eða hvort slík 

undanþága gildir til skamms tíma eða hvort ótímabundið leyfi fáist á slíkri undanþágu.  

Líkt og áður hefur komið fram hefur aðeins fyrsti hluti PRIDE námskeiðanna verið tekin til 

notkunar hér á landi, þ.e. sá sem snýr að grunnfræðslu og hæfnismati væntanlegra 

fósturforeldra.  Hin námskeiðin, sem samkvæmt lýsingum á þeim, innihalda sérhæfðari 

leiðbeiningar og fræðslu til þeirra sem þegar eru komnir með börn í fóstur hafa ekki staðið 

íslenskum fósturforeldrum til boða. 
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3 Tengslamyndun 

Af öllu ofanrituðu má vera ljóst tengslamyndun leikur mikilvægt hlutverk í umönnun 

fósturbarna, bæði að hlúa að þeim tengslum sem barnið hefur myndað en ekki síður að 

aðstoða barnið við að mynda ný tengsl við nýja umönnunaraðila.  Hér á eftir verður farið 

stuttlega yfir þróun kenninga um tengslamyndun og mikilvægi þeirra. 

Fræðimenn hafa lengi velt fyrir sér áhrifum tengsla og umönnunar á afdrif 

einstaklingsins.  Með þeim fyrstu til að setja fram kenningar því tengdu var breski 

sálgreinirinn John Bowlby en árið 1953 setti hann fram kenningu um móðurafrækslu.  

Þessa kenningu áttu hann og samstarfsmenn hans eftir að þróa frekar en grunnur 

kenningarinnar var sá að móðurafræksla ætti sér stað þegar barn hefði ekki þroskað náið 

órofa samband við móður sína eða staðgengil hennar.  Samkvæmt þessari kenningu voru 

fyrstu fimm árin í lífi barns það mótunarskeið sem allur annar þroski byggðist á.  Í 

samræmi við áherslur þess tíma gerði Bowlby ráð fyrir því að umönnun barns væri nánast 

alfarið í höndum móðurinnar eða kvenkyns staðgengils hennar.  Á vöggustofum þess tíma 

báru vísindamenn kennsl á afleiðingar þess þegar umönnun barna beindist aðeins að 

líkamlegum þáttum og kallaði Bowlby það algjöra afrækslu, en þess var þá ekki gætt að 

börn nytu umönnunar einnar manneskju sem þau gætu reitt sig á.  Líkt og í síðari 

kenningum þurfti samband barnsins og umönnunaraðila að vera ástríkt, náið og leiða til 

gagnkvæmra og örvandi geðtengsla.  Þannig er grunnur þessarar kenningar enn í fullu 

gildi þó margt af því sem Bowbly setti fram samhliða hafi verið hrakið síðar.  Þar má helst 

nefna fullyrðingu hans þess efnis að barn þrifist betur á slæmu heimili en góðri stofnun 

og að ástrík manneskja sem barnið þekkti ekki fyrir gæti ekki fyllt skarð móður.  Þannig 

lagði Bowlby mikla áherslu á mikilvægi þess að barn dveldi með líffræðilegri fjölskyldu 

sinni og taldi að aðskilnaður barns frá foreldrum sínum í bernsku gæti valdið varanlegum 

skaða á tilfinningalífi og persónuleika þess (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Bowlby, 

1982). 

Árið 1965 setti bandaríski sálfræðingurinn Mary Ainsworth fram hugmyndir um hvers 

konar umönnun væri börnum nauðsynleg til þess að þau gætu þrifist eðlilega.  Líkt og 

Bowlby taldi hún móður gegna mikilvægasta hlutverkinu í umönnun og notaði orðið 

móðurumhyggja.  Taldi Ainsworth einsýnt að ef móðurumhyggju skorti eða væri ónóg 

gæti það haft slæm áhrif á börn.  Með móðurumhyggju átti hún við að þörfum barnsins 



34 

til félagslegra samskipta væri sinnt sem skyldi, hvort heldur sem það væri af móðurinni 

sjálfri, staðgengli hennar á heimilinu eða starfsmanni á stofnun (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007; Bowlby, 1982).  Þannig tók Ainsworth tillit til þess sem Bowlby 

hafði í upphafi nánast útilokað, að utanaðkomandi og alls óskyldur aðili gæti veitt barni 

náið samband sem Bowlby taldi að aðeins fjölskylda gæti veitt. 

Bowlby þróaði kenningar sínar frekar og árið 1969 setti hann fram kenningu um 

geðtengsl byggða á fyrri kenningu um móðurafrækslu.  Kenningin byggði á því að við 

fæðingu byggju börn yfir hæfileikum eða hegðunarmynstrum sem væru forsenda þess að 

þau gætu myndað geðtengsl.  Með hegðunarmynstrum átti hann við til dæmis grát barna, 

hjal og bros sem kallar eftir félagslegum samskiptum við fullorðna (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007; Bowlby, 1982).  Bowlby taldi að hvötin að baki þessari þörf fyrir 

samskipti væri innbyggður ótti við hið óþekkta og þörf barnanna fyrir vernd og öryggi 

(Gleitman, Fridlund og Reisberg, 1999; Haugaard og Hazan, 2002).  Með endurteknum 

samskiptum barnsins við umönnunaraðila sinn lærir barnið við hverju má búast og aðlagar 

hegðun sína að því.  (Haugard og Hazan, 2002).  Þannig má segja að um samspil barnsins 

og umönnunaraðilans sé að ræða.  Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að foreldri 

lesi í tjáningu barns og sé fært um að sinna þörfum barnsins á viðeigandi hátt.  Þá sé hvorki 

líkamleg nálægð né hlýlegt viðmót til þess fallið að veita nægilegt öryggi heldur sé það 

næmni foreldris gagnvart barninu og læsi foreldris á þarfir barnsins (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009 og 2015).  Öll börn tengjast umönnunaraðila sínum burtséð frá 

gæðum umönnunarinnar, hvers konar tengsl myndast fer síðan eftir því andsvari sem 

foreldrið gefur barninu við þörfum þess.  Tengslaatferli barnsins er því rökrétt svar við 

þeim lærdómi sem barnið hefur dregið af atferli foreldranna og fyrri samskiptum.  Börn 

þróa því með sér mynstur sem er byggt á reynslu þeirra af umhverfinu og þeim sem þau 

eiga samskipti við að jafnaði (Killén, 2014). 

Ainsworth þróaði síðar leið til að meta tengsl barna við foreldra sína með aðferð sem 

kalla má framandi aðstæður (strange situation), þar sem börn voru sett í þá aðstöðu að 

vera skilin eftir í herbergi með ókunnugum aðila í stutta stund.  Viðbrögð þeirra við 

brotthvarfi og endurkomu foreldris voru síðan metin.  Þannig voru tengsl metin sem örugg 

eða trygg þegar börn brugðust glöð við þegar foreldri sneri aftur, vildu láta hugga sig og 

leituðu eftir líkamlegri nálægð áður en þau fóru aftur að leika sér (Ainsworth, Blehar, 
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Waters og Wall, 1978; Bowlby, 1982; Killén, 2014; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  Börn sem 

sýna einkenni öruggrar tengslamyndunar eru líklegri til að eiga foreldra sem eru 

samkvæm sjálfum sér í viðbrögðum við þörfum barna sinna og bregðast við á skjótan og 

öruggan hátt (Haugaard og Hazan, 2002).  Af reynslunni hefur barnið lært að foreldri þess 

mun sýna barninu umhyggju þegar endurfundir verða (Guðbrandur Árni Ísberg, 2013).  

Síðan voru greind tvenns konar ótrygg tengsl.  Annars vegar voru tengsl metin sem 

fyrirvaratengsl (insecure/avoidant) þegar börn sýndu lítil viðbrögð við brotthvarfi 

foreldris og létu sem þau tækju ekki eftir því þegar foreldri sneri aftur og leituðu ekki í 

fang þess eða eftir annarri líkamlegri nálægð (Ainsworth o.fl., 1978; Bowlby, 1982; Killén, 

2014; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  Börn sem sýna einkenni þesskonar tengslamyndunar 

búast við höfnun svo þau draga sig í hlé þegar þau finna til streitu og eru í mestri þörf fyrir 

huggun (Haugaard og Hazan, 2002).  Þessi börn hafa lært að mótmæli og grátur kalla ekki 

fram umhyggju foreldris og ætla því að komast í gegnum vanlíðan sína ein (Guðbrandur 

Árni Ísberg, 2013).  Hins vegar voru tengsl metin sem tvíátta (insecure/resistant) ef börn 

sýndu mikið uppnám við aðskilnað og foreldri gekk síðan illa að hugga barnið þegar það 

sneri aftur.  Á sama tíma og barnið vildi vera í nálægð við foreldrið sýndi það árásargirni í 

garð foreldrisins, með spörkum og höggum eða sneri sér undan atlotum (Ainsworth o.fl., 

1978; Bowlby, 1982; Killén, 2014; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  Börn með þess konar 

tengslamyndun vita ekki hverju þau eiga að búast við frá foreldrum sínum og það veldur 

þeim bæði kvíða og reiði.  Það leiðir síðan til þess að þau eru krefjandi og oft ómóttækileg 

og því erfitt að hugga þau (Haugaard og Hazan, 2002). 

Í einföldu máli má segja að trygg tengsl feli í sér að barn telji sig öruggt þegar hætta 

steðjar að þar sem foreldrið muni vernda það en að barn með fyrirvaratengsl eða 

tvíáttatengsl upplifi ekki slíkt öryggi og er því oft tortryggið gagnvart öðrum (Killén, 2014). 

Þar sem vísindamönnum þótti erfitt að finna börnum sem upplifað höfðu illa meðferð 

stað í flokkun Ainsworth þróuðu Main og Solomon skilgreininguna um trufluð tengsl 

(disorganized attachment) (Haugaard og Hazan, 2002).  Í framandi aðstæðum sýna þau 

börn trufluð viðbrögð þar sem barn jafnvel hleypur til foreldris og snýr við og hleypur burt, 

frýs í sporunum eða sýnir einkenni ótta (Killén, 2014; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  Börn 

sem upplifað hafa illa meðferð sýna oftar en ekki slíkt tengslamynstur (Guðbrandur Árni 

Ísberg, 2013). 
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Það getur reynst fósturforeldrum erfitt að annast börn sem ekki hafa örugga 

tengslamyndun, þar sem uppeldi slíkra barna getur reynst sérstaklega krefjandi.  Til að 

mynda getur reynst illmögulegt að róa eða hugga barn með tvíáttatengsl.  Að sama skapi 

getur reynst afar erfitt að mynda tengsl við barn með fyrirvaratengsl.  Það getur því reynt 

verulega á og ekki ólíklegt að fósturforeldrar upplifi erfiðar tilfinningar ef þeim finnist þeir 

ekki ná til barnsins (Haugaard og Hazan, 2002).  Í eðlilegu sambandi foreldris við barn, 

sem byggist á umhyggju og innlifun, lærir barnið tilfinningastjórn jafnt og þétt í samspili 

við foreldri sitt.  Hins vegar lærir barnið ekki slíka tilfinningastjórn ef foreldrar þess hafa 

skerta getu til innlifunar og umhyggju, barnið þróar hins vegar með sér sterkt varnarkerfi 

og grípur til þess þegar það upplifir óöryggi (Guðbrandur Árni Ísberg, 2013). 

Þar sem hegðun barna með tengslaraskanir getur í fyrstu virst órökrétt, það er reiði 

þegar barni ætti að vera létt, áhugaleysi þegar barn ætti að vera spennt og svo framvegis, 

þá getur það reynst fósturforeldrum erfitt að bregðast við hegðun á viðeigandi hátt.  Því 

er ákveðin hætta á því að fósturforeldrar dragist inn í óheilbrigt samskiptamynstur við 

barnið og að jafnvel verði til vítahringur þar sem röng viðbrögð fósturforeldra kalli fram 

endurtekna hegðun barnsins (Purvis, Cross og Sunshine, 2014).  Með röngum viðbrögðum 

er þá átt við að fósturforeldrar styrki tengslaröskunarhegðun í stað þess að draga úr henni 

með réttum viðbrögðum (Haugaard og Hazan, 2002).  Það er því mikilvægt að 

fósturforeldrar hafi kunnáttu til að bera kennsl á þá undirliggjandi þætti sem hafa áhrif á 

hegðun fósturbarna, svo sem tengslaraskanir og fái sérstaklega þjálfun til þess að 

bregðast við þeim á viðeigandi hátt. 

Rannsóknir hafa sýnt fylgni milli tengslamynsturs barns og foreldris, þ.e. að hafi 

foreldri átt örugga tengslamyndun eru meiri líkur til þess að þeirra barn eigi örugga 

tengslamyndun.  Þessar rannsóknir sýna að öruggir foreldrar bregðist á viðeigandi hátt 

við þörfum barna sinna, séu næmir á þarfir þeirra og hafi ánægju af barninu.  Óöruggir 

foreldrar aftur á móti sýni ekki næmni á þarfir barna og geti því ekki sinnt þörfum þeirra 

á viðeigandi hátt (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  Þá fylgja nútímanum nýjar ógnir við 

tengslamyndun foreldra við börn sín, þar sem foreldrar eru svo bundnir við nútímatækni 

að þeir ná ekki að lifa sig inn í og skilja þarfir barna sinna og verða þannig sjálfir fráhverfir 

og eru þannig líklegri en ella til að stuðla að fráhverfu tengslamynstri barnsins (Sigrún 

Júlíusdóttur, 2016). 
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Mikilvægi þess að börn þrói með sér örugg tengslamynstur er ótvírætt en þau hafa 

betri sjálfsmynd, eru í betra tilfinningalegu jafnvægi, sýna meiri seiglu, frumkvæði, 

einbeitingu og félagslega færni en jafnaldrar sem hafa þróað með sér óörugg 

tengslamynstur (Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  Það er því mikilvægt að gengið sé úr skugga 

um að fósturforeldrar sjálfir hafi færni til að stuðla að öruggri tengslamyndun barna og 

geti brugðist við þörfum þeirra á viðunandi hátt.  En fósturforeldrar líkt og aðrir geta 

burðast með þungar klyfjar úr fortíðinni sem verða þess valdandi að þeir reyna ómeðvitað 

að forðast nánd við börnin sín (Purvis o.fl., 2014).   

Það er grundvallarþörf allra barna að finna ást og umhyggju foreldra sinna, það að 

foreldrar gefi sér tíma til viðveru og nálægðar er mikilvæg undirstaða þess að þróa 

virðingu barns fyrir foreldrum sínum (Sigrún Júlíusdóttir, 2010).  Þar sem fyrstu tengsl 

barns leggja grunn að síðari tengslum og sjálfsmynd barnsins er mjög mikilvægt að öllum 

börnum séu tryggð nálægð við foreldra sína eða aðra sem hafa hæfni til að sinna þörfum 

barnsins á réttum forsendum (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).   
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4 Réttindi barna 

Í grein sinni „Tíminn og barnið“ fjallar Sigrún Júlíusdóttir (2010) um það hvernig börn séu 

ávallt háð aðstæðum foreldra sinna, þar sem þau sjálf ráða engu um lífsskilyrði sín.  Í 

greininni gerir Sigrún grein fyrir þeim siðferðilegum þáttum er snúa að rétti barns til 

umönnunar og tækifæra til þroska sem einstaklingur og samfélagsþegn.  Þessum sömu 

grundvallarréttindum eru gerð skil í hvoru tveggja barnalögum (nr. 76/2003) og 

barnaverndarlögum (nr. 80/2002) þar sem segir að öll börn skuli njóta þess að fá að lifa 

og þroskast ásamt því að njóta verndar og umönnunar.  Þá hefur Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna einnig verið lögfestur hérlendis, en hann var útbúinn af hálfu 

Sameinuðu þjóðanna til að þróa réttindi barna og veita börnum víðtækari vernd.  Sáttmáli 

þessi var fullgiltur hérlendis árið 1992 en ekki lögfestur fyrr en í febrúar 2013, en frá þeim 

tíma er hann hluti af íslenskri löggjöf um réttindi barna (Barnasáttmáli.is, e.d.).  Þrátt fyrir 

að hann hafi ekki verið lögfestur hérlendis fyrr þá hefur hann haft áhrif á íslenska löggjöf 

en barnalögin eru að hluta samin með vísan í Barnasáttmálann, þar sem kveðið er á um 

rétt barna til að þekkja foreldra sína og einnig að foreldrar sinni skyldum sínum gagnvart 

börnum sínum (Salvör Nordal, 2010).  Almennt séð eiga barnalögin að tryggja lögformleg 

réttindi barna gagnvart foreldrum sínum, ásamt því að taka á deilum um faðerni, forsjá 

og lögheimili.  Barnaverndarlögin innihalda hins vegar ákvæði þar sem vísað er til þess 

hvaða aðgerða sé heimilt að grípa til sé þessum frumskyldum um að öll börn njóti verndar 

og umönnunar ekki fylgt. 

Salvör Nordal (2010) fjallar um hugtakið griðarrétt varðandi barneignir og 

uppeldismál og segir að griðarréttur veiti fólki þann rétt að vera látið í friði með barneignir 

og uppeldismál, að samfélagið hafi alla jafna ekki afskipti af barneignum eða uppeldi 

einstaklinga.  En þegar foreldrar standast ekki þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í 

uppeldishlutverkinu og grípa þurfi inn í, þar ljúki téðum griðarrétti.  Barnaverndarlögin 

(nr. 80/2002) eru sá rammi sem stuðst er við þegar grípa þarf til stuðningsúrræða til þess 

að tryggja að þeim frumskyldum að öll börn njóti verndar og umönnunar sé fylgt.  

Markmið barnaverndarlaga er því að tryggja að börn fái nauðsynlega aðstoð, sé heilsu 

þeirra og/eða þroska stofnað í hættu með einhverjum hætti.  Í markmiðskafla 

barnaverndarlaga er kveðið á um að leitast skuli við því að styrkja fjölskyldur í 

uppeldishlutverki sínu og má sjá vilja til þess og ýmis stuðningsform hvort heldur sem í 

barnaverndarlögum eða í reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga (nr. 652/2004).  
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Með vísan í ofangreinda lagabálka hafa þó verið sett fram þau sjónarmið að 

uppeldishlutverk foreldra sé ekki þeirra einkaverkefni heldur á ábyrgð samfélagsins og að 

það sýni sig meðal annars í hlutverki ríkisins í því að auðvelda foreldrum að sinna hlutverki 

sínu, til dæmis með skólahaldi (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010).  

Segja má að Barnasáttmálinn taki undir þetta sjónarmið þar sem skýrt er kveðið á um það 

að stjórnvöld skuli veita foreldrum aðstoð í því skyni að þeir geti sem best sinnt skyldum 

sínum (Steinunn Bergmann, 2010).  Þannig að þó foreldrar beri siðferðilega ábyrgð eru 

það gildi samfélagsins og félagslegur stuðningur sem auðveldar foreldrum að sinna 

hlutverki sínu (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010).   

Í áðurnefndri grein er fjallað um það hvernig samfélagslegur stuðningur getur stuðlað 

að auknum lífsgæðum barna, þar sem hættan á ofbeldi eða vanrækslu er fyrir hendi.  Er 

þar sérstaklega nefnt að mikilvægt væri að koma á fót snemmtækri íhlutun, þar sem öllum 

foreldrum væri veittur stuðningur nánast frá fæðingu barns og eins lengi og þurfa þætti.  

Er það mat höfundar að opinber stuðningur einskorðist oft við efnaminni fjölskyldur sem 

séu fyrir háðar þjónustu og aðstoð hins opinbera (Steinunn Bergmann, 2010).  Sigrún 

Júlíusdóttir (2016) fjallar einnig um þetta efni og segir aukinn áhuga fagfólks fyrir því að 

beita snemmtækum úrræðum sem miði að því að skima aðstæður nýfæddra barna með 

forvarnargildi að leiðarljósi og þá megi veita eftirfylgd þeim foreldrum sem á þurfa að 

halda.  Steinunn Bergmann (2010) fjallar einnig um þá þætti sem hafa áhrif á það hvernig 

foreldrar reynast í uppeldishlutverkinu þegar á móti blæs, jafnvel þó engir sérstakir 

erfiðleikar steðji að og flokkar hún þá í ytri og innri þætti.  Fjárhagsvandi, kröfur í vinnu 

eða stórfjölskyldunni og húsnæðismál eru dæmi um ytri þætti.  Innri þættir geta verið 

vandamál tengd neyslu áfengis eða annarra vímefna, líkamleg eða andleg veikindi og 

skortur á stuðningi.  Doktorsrannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur (2001), sem kom út árið 1993, 

fjallaði um þetta efni, innri og ytri aðstæður íslenskra fjölskyldna.  Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar eru tíundaðar í grein hennar Fjölskyldur og tryggðarbönd og eru þær um 

margt merkilegur vitnisburður um samtímafjölskyldur þegar rannsóknin er gerð.  Þar 

kemur glögglega í ljós hvernig samspil foreldranna í tengslum við innri og ytri álagsþætti 

skapa aðstæður fjölskyldunnar, en einnig hvernig hið opinbera og stuðningur þess, eða 

skortur á stuðningi, hefur áhrif á möguleika fjölskyldunnar til að lifa af þær 

samfélagsbreytingar sem átt hafa sér stað undanfarna áratugi.  Hvort og þá hvernig hið 

opinbera styður við fjölskylduna nefnist fjölskyldustefna.  En fjölskyldustefna er sú 
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hugmyndafræðilega sýn sem samfélagið mótar og er framfylgt af stjórnvöldum hvers 

tíma.  Hugmyndafræðin hefur síðan áhrif á það hversu viðamikil afskipti samfélagið hefur 

af velferð fjölskyldunnar, hvaða réttindi og skyldur fjölskyldan og samfélagið bera 

gagnvart hvor öðru (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  Fjölskyldustefna getur í sjálfu sér verið 

margþætt en í grunninn má segja að markmið stefnu sem styðji við fjölskyldur sé að skapa 

þannig samfélag að það stuðli að heilbrigði fjölskyldunnar, hvort heldur sem er andlega, 

félagslega eða líkamlega.  Þannig að þó svo foreldrar beri siðferðilega ábyrgð á uppeldi 

barna sinna gegnir samfélagið þar einnig stóru hlutverki og segja má að sú fjölskyldustefna 

sem hið opinbera mótar hverju sinni gefi tóninn um það með hvaða hætti samfélagið komi 

til móts við börn og fjölskyldur þeirra.  Það eru fjölmargar stofnanir í samfélaginu sem 

koma að málefnum barna með einum eða öðrum hætti og þar eru skólarnir, hvort heldur 

sem er leik- eða grunnskóli, í góðri stöðu til að hafa áhrif á vellíðan barna og heilbrigði 

þeirra.  Með tilkomu fjölbreyttari hóps fagfólks til starfa í skólakerfinu ætti að vera hægt 

að virkja skólana í forvarnarstarfi með því að ná uppbyggilegu samstarfi við foreldra áður 

en vandamálin vaxa þeim yfir höfuð (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).   

Aðstæður barna hafa breyst mjög með hröðum og miklum samfélagsbreytingum 

undanfarin ár, þar sem margslungið breytingarferli hjá fjölskyldum gerir það að verkum 

að horfa þarf sérstaklega til siðferðislegs réttar barna til óeigingjarns framlags og verndar 

foreldra sinna (Sigrún Júlíusdóttir, 2016). 

Sigrún Júlíusdóttir (2010 og 2016) fjallar um foreldrahvöt, hugtak sem rekur uppruna 

sinn til Erik Erikson.  Hugtakið fjallar um meðfædda foreldraást, hvernig manneskjan er 

haldin þeirri frumþörf að láta ást sína bera ávöxt og leggja þannig grunninn að næstu 

kynslóð.  Þá segir Sigrún að manneskjan hafi þessa innri hvöt til þess að hlúa að og rækta 

ungviðið, vernda það og móta og að það sé gert með kynslóðaarfinn að leiðarljósi.  

Fjölskyldan gegnir því óneitanlega veigamiklu hlutverki í því að búa börn undir þátttöku í 

samfélaginu, hvort heldur er sem litið er til félagslegra, vitsmunalegra, tilfinningalegra eða 

siðferðilegra þátta (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010).   

Hér hefur verið litið til ýmissa íslenskra rita um réttindi barna í íslensku samfélagi og 

af þessari yfirferð má vera ljóst að það að tryggja og viðhalda réttindum barna er 

samvinnuverkefni samfélagsins og fjölskyldunnar. 
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5 Hlutverk fósturforeldra 

Niðurstöður rannsókna sýna að auk þess að vera hluti af flóknu samspili hins opinbera og 

fjölskyldu barnsins krefst uppeldi fósturbarns hæfni umfram það sem ætlast er til af 

öðrum foreldrum.  Eins og sagt er frá hér að ofan þurfa fósturforeldrar að skilja og virða 

sögu barnsins og upplifanir þess, að geta tekist á við hegðunarerfiðleika og að mynda 

viðeigandi tengsl við barnið ásamt því að styðja við tengsl við upprunafjölskyldu.  Allt er 

þetta hluti af þeim kröfum sem gerðar eru til fósturforeldra (Shaw og Hipgrave, 1983). 

Hugtakið „nægilega gott foreldri“ var sett fram á sjöunda áratug síðustu aldar af 

Winnicott.  Hugtakið á við um umönnun barnsins allt frá fæðingu og felst í því að 

foreldrarnir geti tryggt barninu umönnun sem er í takt við þarfir barnsins, en ekki 

foreldranna.  Með þessu er átt við að foreldrarnir sinni líkamlegum og tilfinningalegum 

þörfum barnsins í samræmi við aldur og þroskastig hverju sinni.  Með því að setja barninu 

skynsamleg mörk sé það þannig stutt til eðlilegs þroska (Killén, 2014).  Winnicott var með 

þeim fyrstu til að miðla þekkingu sinni um mikilvægi foreldrafræðslu og lagði einnig 

áherslu á „nauðsynlegt jafnvægi milli meðlætis og mótlætis í lífi barnsins“ (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2016).  Þó svo hugtakið um nægilega gott foreldri hafi ekki verið sett fram 

með fósturforeldra sérstaklega í huga þá getur það ekki annað en átt við um þá eins og 

aðra foreldra.  Í hugtakinu felst meðal annars að foreldri geti sett mörk, verið samkvæmt 

sjálfu sér og geti sett þarfir barnsins ofar sínum eigin (Killén, 2014).  Þegar barn kemur í 

fóstur má gera ráð fyrir að foreldri þess hafi ekki náð að uppfylla þau viðmið að teljast 

nægilega gott foreldri samkvæmt skilgreiningu Winnicotts og er það því hlutverk 

fósturforeldranna að taka við þar sem kynforeldrar höfðu áður brugðist.   

Hugtakið hefur verið notað af fagfólki til að bera kennsl á uppeldisaðstæður barna 

sem teljast ekki nægilega góðar.  En þó svo það sé nokkuð skýrt hvað felst í því að vera 

nægilega gott foreldri þá benda rannsóknir til þess að skilin milli þess hvað telst nægilega 

gott og þess sem telst ekki nægilega gott séu ekki nógu skýr.  Þannig geti mörkin þar á 

milli verið mismundandi eftir þeim fagaðila sem fer með mál fjölskyldunnar hverju sinni 

(Taylor, Lauder, Moy og Corlett, 2009).  Í rannsókn sem gerð var varðandi hugtakið 

nægilega gott foreldri og afskipti barnaverndaryfirvalda kom fram að foreldri geti verið 

nægilega gott fyrir eitt barn en ekki annað, það velti á getu foreldranna og þörfum 

barnsins (Choate og Engstrom, 2014).  En þar sem foreldrar og börn eru alla jafna ekki 
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valin saman eftir skapgerð, getu eða áhugamálum þurfa foreldrar að takast á við það 

hlutverk sem fylgir hverju barni, burtséð frá eigin getu.  Þessu er hins vegar öðruvísi farið 

þegar um fósturbörn er að ræða, þar eru börn og fósturforeldrar pöruð saman af fagfólki, 

með það að markmiði að þörfum barnanna verði sem best mætt af viðkomandi 

fósturforeldrum.  Er þar komið að þeim hæfniskröfum sem gerðar eru til fósturforeldra 

að undirbúningsnámskeiði loknu.  Samkvæmt þeim viðmiðum sem sett eru fram á PRIDE 

námskeiðinu og eru forsenda þess að þátttakendur námskeiðsins fái leyfi til að gerast 

fósturforeldrar þá ættu allir verðandi fósturforeldrar að uppfylla þær kröfur sem gerðar 

eru til nægilegra góðra foreldra. 

Allir foreldrar búa yfir innra vinnulíkani, sem mótast í bernsku í gegnum samskipti við 

eigin foreldra (Killén, 2014).  Gæði og styrkur þessa vinnulíkans hafa áhrif á getu foreldra 

til að sinna hlutverki sínu þannig að vel sé.  En þeir foreldrar sem hafa myndað örugg 

tengsl búa yfir sterkara innra vinnulíkani en þeir foreldrar sem ekki hafa myndað örugg 

tengsl í æsku.  Þetta vinnulíkan hefur síðan áhrif á viðbrögð og framkomu í erfiðum 

aðstæðum.  Foreldrar með ótraust innra vinnulíkan eru líklegri til að láta eigin erfiðleika 

bitna á börnum og eiga erfiðara með að þróa með sér skilning og umhyggju gagnvart 

börnum sínum.  Þannig mótast hegðun foreldra gagnvart börnum sínum af þeim 

samskiptum sem þeir áttu við sína eigin foreldra í frumbernsku (Killén, 2014).  Þetta á að 

sjálfsögðu einnig við um fósturforeldra og því mikilvægt að lagt sé faglegt mat á hæfni 

þeirra til tengslamyndunar.  Í bókinni „Máttur tengslanna“ er fjallað um 

tengslamynstursmat sem höfundar bókarinnar leggja fyrir foreldra í meðferðarvinnu.  

Matið samanstendur af spurningum og verkefnum þar sem rýnt er í endurminningar 

viðkomandi um veigamikla umönnunaraðila úr barnæsku.  Með þessari skoðun getur 

foreldri áttað sig á því hvort það hafi myndað náin tengsl í barnæsku og hvort það glími 

við óleyst vandamál (Purvis o.fl., 2014).   

Svo virðist sem ekki sé lagt sérstakt mat á hæfni fósturforeldra til tengslamyndunar í 

gegnum PRIDE námskeiðið, það er ekki eru lögð fyrir próf sem meta hæfni til 

tengslamyndunar út frá viðurkenndum viðmiðum.  Þátttakendur eru hins vegar beðnir 

um að fylla út Lífsbók, þar sem þeim er ætlað að skoða ýmsa þætti í lífi sínu út frá 

væntanlegu hlutverki sem fósturforeldri (Barnaverndarstofa e, e.d.).  Miðað við þá 

áherslu sem lögð er á á ýmsa þætti tengslamyndunar á PRIDE námskeiðinu, þ.e. að 
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aðstoða barn við að viðhalda tengslum og mynda ný tengsl, mætti þó ætla að það væri 

eitt af meginhlutverkum fósturforeldra að búa yfir sterku innra vinnulíkani, hafa hæfni til 

að mynda sterk og góð tengsl og uppfylla þannig skilyrði um að teljast nægilega gott 

foreldri. 

5.1 Gæði þjálfunar  

Börn með tengslaraskanir glíma við ýmsa erfiðleika sem þarfnast sérstakrar aðgæslu af 

hálfu fósturforeldra.  Það er því sjálfsögð krafa að sú þjálfun sem fósturforeldrar hljóta í 

undirbúningi fyrir hlutverk sitt sé þess eðlis að fósturforeldrar geti veitt faglega umönnun.  

Eins og fram hefur komið fer þjálfun fósturforeldra á Íslandi fram með PRIDE námskeiði 

sem haldið er af Barnaverndarstofu.   

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á gæðum þeirra þjálfunarmódela sem notuð eru 

við þjálfun fósturforeldra en í rannsókn Nash og Flynn (2009) var gerð athugun á þeirri 

þjálfun sem fósturforeldrar í Ontario í Kanada hljóta áður en þeir hefja störf.  Tilgangur 

rannsóknarinnar var að sjá hvort tengsl væru milli þjálfunar fósturforeldra og ákveðinna 

þátta í fari fósturbarna sem þá voru í fóstri.  Helstu niðurstöður voru þær að engin tengsl 

fundust milli þessara þátta og þess hvaða þjálfun fósturforeldrar höfðu fengið, sumsé 

ekkert eitt þjálfunarmódel gaf frekar af sér sterkari útkomu þessara þátta hjá 

fósturbörnum.  Rétt er að nefna að PRIDE módelið, ásamt öðrum, var sérstaklega nefnt í 

niðurstöðum rannsóknarinnar en þar var bent á að ákveðin módel hefðu jafnvel væg en 

neikvæð áhrif á skilning fósturforeldra á fósturbörnum.  Helstu niðurstöður þeirra Nash 

og Flynn (2009) voru á þá leið að hefðbundin þjálfun fósturforeldra hefði lítil eða enginn 

áhrif á hegðunarvanda barna. 

Niðurstöður rannsóknar sem beindi sjónum sínum að PRIDE námskeiðinu ásamt öðru 

þjálfunarmódeli (MAPP) fyrir verðandi fósturforeldra voru á þá leið að erfitt gæti verið að 

tengja þjálfun fósturforeldra við betri útkomu fósturbarna þar sem þjálfunin væri í sjálfu 

sér falin í heimspekilegum umræðum. Töluverða viðbót þyrfti ætti þjálfunin að duga til 

þess að takast á við alvarlega hegðunarerfiðleika (Dorsey, Farmer, Barth, Greene, Reid og 

Landsverk, 2008).  Undir þetta taka Rork, McNeil, Branstetter, Larkin, Patrick og Boone 

(2007) í niðurstöðum samanburðarrannsóknar á fósturforeldrum og líffræðilegum 

foreldrum.  Þeir 30 fósturforeldrar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu fengið litla sem 
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enga þjálfun í að eiga við hegðunarerfiðleika barna þrátt fyrir að hegðunarerfiðleikar 

mælist alla jafna meiri hjá fósturbörnum en börnum sem búa hjá líffræðilegum foreldrum. 

Í rannsókn Dorsey o.fl. (2008) er fjallað sérstaklega um MTFC (Multidimensional 

Treatment Foster Care) þjálfunarmódel sem ætlað er þeim fósturforeldrum sem taka að 

sér börn sem þurfa sérstaka umönnun og þjálfun.  Fram kemur að grundvallarmunur sé á 

grunnnámskeiði PRIDE og MTFC þar sem hið síðarnefnda veiti fósturforeldrum þjálfun í 

að beita ákveðnum aðferðum í vinnu með fósturbörnum.  Þá er einnig vitnað til rannsókna 

á þjálfunarmódeli sem nefnist ABC (Attachment and Biobehavioral Catch-Up 

Intervention) og að það ásamt MTFC sýni hvað mest áhrif á hæfni fósturforeldra til að 

beita áhrifaríkum aðferðum.  Þessi þjálfunarmódel eiga það sameiginlegt að þjálfun fer 

fram eftir að fósturbörn eru komin á heimilið en grunnnámskeið PRIDE er ætlað 

væntanlegum fósturforeldrum.  Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til að 

mikilvægt sé að meiri gaumur sé gefin að þjálfun sem fer fram eftir að fósturforeldrar 

hefja störf og að slík þjálfun byggi meðal annars á eftirfylgni fagfólks og stuðningi þegar 

fósturforeldrar vinna með þær aðferðir sem þeim hafa verið kenndar. 

Í rannsókn sem gerð var á ABC þjálfunarmódelinu voru niðurstöður á þann veg að 

verulega hefði dregið úr hegðunarerfiðleikum auk þess sem töluvert minni streita mældist 

hjá fósturbörnum eftir að þjálfunartímabilinu lauk (Dozier, Peloso, Lindhiem, Gordon, 

Manni og Sepulveda, 2006).  Eins og áður segir fer þjálfun fram á heimilum fósturforeldra 

og tóku 60 fósturfjölskyldur þátt í þessari rannsókn, en þjálfun fór fram með vikulegum 

lotum í tíu vikur.  ABC þjálfunarmódelið beinir sjónum sínum sérstaklega að yngri börnum 

í fóstri þar sem höfundar þess telja snemmtæka íhlutun skila meiri árangri til framtíðar en 

benda hins vegar á að eldri börn sem hafi mátt þola illa meðferð í lengri tíma gætu þurft 

annars konar meðferð en þá sem ABC býður fósturforeldrum uppá. 

Það er athyglisvert að þrátt fyrir að grunnnámskeið eins og PRIDE teljist ágætt að þá 

virðist þau námskeið sem bjóða upp á þjálfun eftir að fósturbarn kemur á heimilið skila 

mun meiri árangri.  Eins og höfundar rannsóknanna benda á í niðurstöðum sínum skiptir 

þar máli að kenndar eru ákveðnar aðferðir við að takast á við hegðunarerfiðleika, aðferðir 

sem fósturforeldrar geta í samvinnu við leiðbeinendur notast við á meðan á þjálfuninni 

stendur. 
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Umönnunaraðilar sem koma síðar inn í líf barnsins, svo sem starfsfólk leikskóla og 

grunnskóla geta nýtt ýmsar aðferðir til þess að mynda tengsl við börn sem hafa ótrygga 

tengslamyndun.  Einfaldar aðferðir á borð við að „sjá barnið“ og „sýna skilning“ geta skipt 

sköpum í samskiptum við börn sem upplifa erfiðleika.  Með þessu er átt við 

umönnunaraðilar séu næmir á líðan barnsins og hafi hæfni til þess að skilja hvað búi að 

baki hegðun eða framkomu.  Með því að láta barnið síðan vita, með einhverjum hætti, að 

viðkomandi sjái og skilji að eitthvað ami að er barninu gefin viðurkenningu á líðan sinni.  

Þetta er einnig nefnt innlifunarhæfni, þ.e. að hafa hæfileika til að lifa sig inn í tilfinningar 

barnsins.  Þessi atriði ásamt því að sýna barni jákvæðan áhuga eru lykilatriði til þess að 

koma á tryggum tengslum utan fjölskyldunnar (Killén, 2014). 

Það er meðal hlutverka fósturforeldra að aðstoða börn við að vinna úr erfiðum 

upplifunum.  Með því að hjálpa börnum að koma erfiðum tilfinningum í orð og að hjálpa 

barni að skilja reynslu sína getur barnið byrjað að vinna úr reynslunni.  Fyrsta skrefið í 

þessari vinnu er að rjúfa þögnina um erfiðleikana, að ræða aðstæðurnar sem börnin búa 

við.  Það er ekki í valdi fósturforeldra að lagfæra það ástand sem börnin hafa búið við en 

með því að ræða þann sársauka sem þau hafa upplifað og sýna skilning á tilfinningum 

þeirra er hægt að hjálpa þeim að takast á við aðstæður sínar (Killén, 2014).  Þó svo Killén 

fjalli um þessi atriði í tengslum við umönnun starfsmanna í leik- og grunnskólum má vel 

heimfæra þessar aðferðir á umönnun fósturforeldra.  En líkt og Killén (2014) bendir á þá 

þurfa þeir sem sinna þessháttar störfum á faglegri leiðbeiningu að halda til þess að geta 

afborið þann sársauka sem barnið lifir við. 

5.2 Aðstæður fósturforeldra 

Samband fósturforeldra við upprunafjölskyldu barnsins, foreldra og nánustu 

aðstandendur þarf að vera á jákvæðum nótum og byggjast á samstarfsvilja og 

gagnkvæmri virðingu.  Það getur þó reynst erfitt að byggja upp slíkt samband milli þessara 

tveggja aðila þar sem aðstæður geta verið afar flóknar og erfiðar.  Í upphafi er ekki ólíklegt 

að foreldrar barnsins líti á fósturforeldrana sem andstæðing sinn og hluta af kerfinu sem 

hefur tekið frá þeim barnið þeirra.  Þá gætu foreldrar einnig fundið til öfundar gagnvart 

fósturforeldrum þar sem þeir séu í aðstöðu til að bjóða barninu efnisleg gæði umfram það 

sem foreldrar ráða við.  Þá er ekki ólíklegt að fósturforeldrar finni til neikvæðra tilfinninga 
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í garð foreldra barns sem hafa vanrækt það eða beitt ofbeldi og þá getur reynst erfitt að 

byggja upp jákvætt samband (Haugaard og Hazan, 2002). 

Rannsóknir sýna að finnist fósturforeldrum þeir hafa náð góðum tengslum við þann 

starfsmann barnaverndarnefndar sem fer með málið og upplifa að þeir hafi stuðning hans 

að þá sé starfsánægja fósturforeldra meiri en ella.  Að sama skapi getur það reynst afar 

erfitt verði fósturforeldrar og starfsmaðurinn ósammála um einhverja þætti í umönnun 

barnsins og getur það jafnvel dregið úr gagnsemi fósturvistunarinnar (Haugard og Hazan, 

2002).  

Samkvæmt niðurstöðum Nutt (2006) sem gerði rannsókn meðal fósturforeldra í 

Bretlandi kom fram það viðhorf fósturforeldra að þeim fyndist þeir oft valdalausir 

gagnvart kerfinu sem þeir störfuðu fyrir.  Upplifun þeirra var því ekki sú að þeir væru hluti 

af teymi um umönnun barnsins heldur að barnaverndarkerfið væri yfirboðari þeirra og 

hefði vald yfir fósturforeldrunum. 

Nutt (2006) kemur einnig inn á ýmsa utanaðkomandi þætti í starfi fósturforeldra og 

nefnir að fyrir flesta sé heimilið griðarstaður, fjarri augum utanaðkomandi aðila.  Það eigi 

þó ekki við um heimili fósturforeldra, þar sem starfsmenn hins opinbera ásamt 

fjölskyldum fósturbarna koma inn á heimilið og hafa vakandi auga fyrir öllu sem þar fer 

fram.  Sá undirbúningur og fræðsla sem verðandi fósturforeldrum býðst á PRIDE 

námskeiðinu er þó einnig ætlað að veita verðandi fósturforeldrum innsýn inn í þennan 

hluta þess að vera fósturforeldri, en 9. lota námskeiðsins ber yfirskriftina „Að taka 

yfirvegaða ákvörðun“.  Í þeirri kennslustund eru fyrri upplýsingar námskeiðsins dregnar 

saman og þátttakendum meðal annars ætlað að íhuga hvort þeir séu reiðubúnir að stíga 

það skref að taka fósturbörn inn á heimili sitt (Barnaverndarstofa, 2003). 

Haugaard og Hazan (2002) setja fram að það samband sem fósturforeldrar mynda við 

fósturbörn sé það sem árangur fósturvistunarinnar liggur á, en mörg fósturbarna hafa 

ekki myndað örugg tengsl við foreldra sína og hafa jafnvel þróað með sér sjúkleg 

tengslamynstur.  

Þá kemur fram í niðurstöðum Nutt (2006) það mat fósturforeldra að ást eða 

tilfinningaleg tenging sé einmitt einn mikilvægasti þátturinn í umönnun fósturbarna.   Auk 

þess vill Nutt meina að umönnun fósturbarna sé hægt að lýsa sem gríðarmikilli áskorun, 

þar sem tími barna í fóstri sé oft stuttur og ekki vitað um endanlega útkomu þegar farið 
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er af stað og því þurfi fósturforeldrar að leggja allt sitt af mörkum á þeim skamma tíma 

sem þeir hafa. 

5.3 Íslenskur veruleiki 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis á fósturmálum, en þó sýnu fleiri á 

fósturbörnum en fósturforeldrum.  Þó hafa tvær námsritgerðir verið unnar varðandi 

undirbúning og stuðning við fósturforeldra og því vert að fjalla um þær.  Silja Rós 

Guðjónsdóttir framkvæmdi rannsókn meðal félaga í Félagi fósturforeldra árið 2012 sem 

hluta af verkefni sínu til meistaraprófs í félagsráðgjöf og Hildur Aðalsteinsdóttir gerði 

lokaverkefni til B.A prófs í félagsráðgjöf árið 2011 þar sem tekin voru viðtöl við starfandi 

fósturforeldra.  Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum þessara tveggja 

rannsókna. 

Rannsókn Silju Rósar var gerð meðal þeirra fósturforeldra sem skráðir eru í Félag 

fósturforeldra og fólst í því að spurningakönnun var send með tölvupósti til félagsmanna. 

Helstu niðurstöður voru þær að töluverður fjöldi svarenda, eða 40%, kváðust ekki hafa 

fengið nægilegar upplýsingar um barn áður en það kom í fóstur.  Þegar spurt var um 

undirbúning af hendi barnaverndarstarfsmanna svaraði meirihluti þátttakenda á þann 

veg að þeir teldu sig hafa fengið lítinn eða engan undirbúning áður en fóstur hófst.  Þegar 

spurt var um stuðning af hálfu barnaverndarstarfsmanna þann tíma sem fóstur stóð 

svöruðu 41% þátttakenda þannig að þeir hefðu fengið lítinn eða engan stuðning en 

nokkuð stór hluti, eða 34%, sagðist hlutlaus.  Þegar spurt var hvort stuðningur hefði 

minnkað eftir að reynsla kom á fóstrið töldu 47% svo vera.  Þegar spurt var hvort 

viðkomandi hefðu hugleitt að hætta sem fósturforeldri svöruðu 48% því játandi og flestir 

sögðu ástæðuna vera þá hversu starfið væri krefjandi vegna erfiðleika barnanna.  Þá 

höfðu 38% þátttakenda gengið í gegnum fósturrof og voru ástæður fjölmargar, meðal 

annars skortur á stuðningi barnaverndar, erfiðleikar við umgengni og erfiðleikar barns.  

Niðurstöður úr þeim hluta rannsóknarinnar er studdist við opnar spurningar um upplifun 

og reynslu þátttakenda voru á sömu leið og fyrri niðurstöður.  Flestir þátttakendur áttu 

það sameiginlegt að vilja fá meiri og skýrari upplýsingar um barnið áður en fóstur hæfist 

og meirihluti þátttakenda mat það svo að stuðningur væri alltof lítill (Silja Rós 

Guðjónsdóttir, 2012). 
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Samhljómur er milli niðurstaðna Silju Rósar í meistaraverkefni hennar og þeirra sem 

Hildur Aðalsteinsdóttir (2011) fékk árið áður í lokaverkefni sínu til B.A. prófs. Í þeirri 

rannsókn voru tekin viðtöl við þrenn hjón sem gegndu starfi fósturforeldra.  Viðmælendur 

Hildar töldu mikið skorta á upplýsingagjöf áður en barn kæmi í fóstur og að slíkt hamlaði 

því að fósturforeldrar gætu sinnt börnunum með viðeigandi hætti.  Sérstaka athygli vekur 

að enginn af viðmælendum Hildar hafði lokið PRIDE námskeiðinu áður en þau fóru að taka 

börn í fóstur, en líkt og kemur fram í reglugerð um fóstur skulu allir sækja námskeið áður 

en leyfi til að gerast fósturforeldrar sé veitt, nema í undantekningartilfellum (reglugerð 

um fóstur nr. 804/2004) 
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6 Hlutverk félagsráðgjafa  

Þegar grípa þarf til stuðningsúrræða til að tryggja réttindi barna til þroska og umönnunar 

kemur til kasta barnaverndarnefnda samkvæmt barnaverndarlögum (nr. 80/2002).  Þrátt 

fyrir að skýrt sé kveðið á um réttindi barna í lögum og reglugerðum þá er fátt einfalt í því 

að beita þeim úrræðum sem lögin kveða á um.  Félagsráðgjafar, sem starfa fyrir 

barnaverndarnefndir, gegna því hlutverki að framfylgja þessum lögum, gæta að hag barna 

og tryggja réttindi þeirra.  Í þessu starfi stangast á þær kröfur að friðhelgi einkalífs sé virt 

við kröfur um virka samfélagslega ábyrgð á réttindum barna (Killén, 2014). 

6.1 Handleiðsla 

Handleiðsla er sterkur og mikilvægur þáttur í sögu félagsráðgjafar en 

hugmyndafræðilegan grunn handleiðslufræða má meðal annars rekja til Berthu Reynolds, 

sem var frumkvöðull í félagsráðgjöf og fyrst manna til að skrifa um handleiðslu á 

fræðilegan hátt (Killén, 2014; Reynolds, 1942).  Reynolds setti fram þroskalíkan um 

faglega mótun félagsráðgjafans, frá því að vera nemandi til þess að vera fagmaður sem 

kennir og gefur af sér.  Þá lagði Mary Richmond, sem einnig var frumkvöðull í 

félagsráðgjöf, áherslu á fagleg vinnubrögð og handleiðslu (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna 

Rós Jóhannesdóttir, 2006). Kari Killén telst einnig til brautryðjenda í handleiðslufræðum 

og hefur hún þá skoðun að félagsráðgjafi eigi að bera sjálfstæða faglega ábyrgð á þeirri 

þjónustu sem hann veitir og axla ábyrgð á því sem er gert en einnig því sem ekki er gert.  

Þannig eigi félagsráðgjafinn að ábyrgjast sjálfur gæði og úrval þeirrar þjónustu sem veitt 

er, en það er einnig í samræmi við lög um félagsráðgjöf (nr. 95/1990) og siðareglur 

félagsráðgjafa (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Killén, 2014). 

Skilgreiningar á handleiðslu eru fjölmargar og þeim oft skipt eftir því hvort um sé að 

ræða faglega handleiðslu eða stjórnunarlega handleiðslu (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna 

Rós Jóhannesdóttir, 2006).  Hérlendis hefur helst verið stuðst við þá skilgreiningu að 

handleiðsla sé „aðferð til þess að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði 

þjónustunnar“, þ.e. að handleiðsla sé fagleg frekar en stjórnunarlegs eðlis (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000).  Fagleg handleiðsla getur verið veitt hvort heldur sem er af yfirmanni 

viðkomandi félagsráðgjafa, jafningja á vinnustað eða utanaðkomandi fagmanni sem hefur 

reynslu og þekkingu á starfi félagsráðgjafa, kenningum og starfsaðferðum (Steinunn 

Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 
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En hverjar eru þá skyldur félagsráðgjafa til handleiðslu gagnvart skjólstæðingum 

sínum, í þessu tilfelli fósturforeldrum?  Ef litið er til þess sem fram hefur komið hér að 

ofan bera félagsráðgjafar faglega ábyrgð á þeirri þjónustu sem þeir veita, því sem er gert 

og því sem ekki er gert.  Er það í samræmi við þær ábyrgðar- og hæfnisskyldur sem kveðið 

er á um í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.)  

Í bók Kadushin og Harkness, „Supervision in Social Work“, (2002) er fjallað um þrenns 

konar handleiðslu, en orðið supervision þýðir í raun umsjón eða eftirlit þó svo orðið 

handleiðsla hafi verið notað hérlendis (Jón Skaptason, 2006).  Í eftirfarandi umfjöllun 

verður því notast við þá túlkun að um umsjónarhlutverk félagsráðgjafa gagnvart 

fósturforeldrum sé að ræða, sem hvoru tveggja teljast skjólstæðingar félagsráðgjafans 

ásamt því að vera hluti af þeim úrræðum sem félagsráðgjafinn nýtir í starfi sínu og ber 

ábyrgð á. 

Þrískipting Kadushin og Harkness (2002) á umsjón felst í því að um geti verið að ræða 

stjórnunarlega umsjón, stuðningsumsjón eða umsjón þar sem markmiðið er að 

skjólstæðingur öðlist aukna þekkingu eða færni.  Markmið góðrar handleiðslu eru þó 

fjölþætt, þar sem handleiðarinn veitir stuðning og hvatningu sem verður til þess að 

viðtakandinn vex í starfi, öðlast öryggi og eykur færni sína.  Slíkur vöxtur verður þá til þess 

að auka gæði þjónustunnar sem veitt er, í þessu tilfelli umönnun fósturbarna. 

Ef reyna á að færa umsjónarhlutverk félagsráðgjafa gagnvart fósturforeldrum undir 

ákveðin hatt samkvæmt þrískiptingu Kadushin og Harkness (2002) er rétt að líta nánar á 

þær skilgreiningar sem settar hafa verið fram. 

Stjórnunarleg umsjón (administrative supervision) felur í sér val á starfsfólki, 

skipulagningu og útdeilingu verkefna ásamt endurskoðun þeirra.  Í þessu hlutverki felst 

því að umsjónaraðilinn er í þeirri stöðu að hafa besta yfirsýn og þekkingu á þeim málum 

sem þarf að sinna og velur inn í málin þá aðila sem hann telur að hafi besta færni til að 

takast á við hvert mál.  Þá er það einnig í verkahring viðkomandi að sjá um þjálfun nýrra 

starfsmanna ásamt því að fræða viðkomandi ítarlega um hvað í starfinu felst.  Í 

stjórnunarlegri umsjón felst einnig að sett séu markmið sem unnið skal að og kemur það 

í hlut þessa aðila að skýra fyrir starfsmanni hver markmiðin séu og með hvaða hætti skuli 

unnið að þeim.  Hversu ítarlegar leiðbeiningar eru gefnar fer síðan eftir mati 

umsjónaraðilans á færni viðkomandi starfsmanns til að vinna verkið.  Eftirfylgni er einnig 
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mikilvægur partur af stjórnunarlegri umsjón, þar sem viðkomandi þarf að hafa yfirsýn yfir 

málið, hvernig unnið sé að því og hvort markmiðum sé náð.  Ekki er síður mikilvægt að 

umsjónarmaður fylgist með því hvort unnið sé eftir settum reglum og hvort það starf sem 

unnið sé standist gæðakröfur.  Síðast en ekki síst kemur það í hlut umsjónaraðila að vera 

tengiliður við aðrar stofnanir og þjónustuaðila, annast samskipti og sjá til þess að 

upplýsingaflæði reynist skilvirkt.  Allir þessir þættir eiga síðan að tryggja sem besta 

þjónustu fyrir skjólstæðinga starfseminnar.  Ábyrgðarhlutverk umsjónaraðila er því mikið, 

viðkomandi ber ábyrgð gagnvart yfirboðurum sínum jafnt sem undirmönnum svo og þeim 

sem njóta þjónustunnar. 

Þekkingar/lærdómsumsjón (educational supervision) felst í umsjónarhlutverki með 

það markmið að auka þekkingu og færni viðkomandi til að takast á við hlutverk sitt.  Í því 

felst að kenna og leiðbeina, deila reynslu og þekkingu, veita upplýsingar og ráðgjöf og 

aðstoða viðkomandi við að leysa úr þeim vandamálum sem upp kunna að koma.  

Þessháttar lærdómur og þekkingaraukning fer fram meðal annars með því að skoða og 

greina samskipti starfsmanns og skjólstæðings hans.  Þó svo slík þjálfun geti einnig farið 

fram með hópi jafningja, til dæmis á námskeiði fyrir fólk sem sinnir samskonar störfum 

þá er hér átt við þjálfun sem er sérsniðin að viðkomandi starfsmanni og fer fram með 

einstaklingsviðtölum.  Með slíkri þjálfun er því stigið skrefi lengra en með sameiginlegu 

námskeiðahaldi þar sem markmiðið er að leiðbeina starfsmanninum varðandi þjónustu 

hans við ákveðna einstaklinga sem glíma við ákveðin vandamál.  Þannig aðstoðar 

umsjónaraðilinn starfsmanninn við að nýta þá þekkingu sem hann hefur aflað sér, til 

dæmis á námskeiðum, þannig að almenn þekking verði sértækari og stafsmaðurinn öðlist 

færni í að beita þekkingu sinni í sértækum aðstæðum.  Með tímanum lærir 

starfsmaðurinn hvenær hann er að veita góða þjónustu og hvenær þjónustan er ekki 

fullnægjandi, en markmiðið með þessu umsjónarhlutverki, líkt og því fyrra, er að veita 

bestu mögulegu þjónustu.  Hluti þess sem mikilvægt er að kenna eða fara yfir er til dæmis 

hvert hlutverk stofnunarinnar er gagnvart skjólstæðingnum og hvaða þjónustu skuli veita, 

hver sé rót þeirra félagslegu vandamála sem unnið er með, hvernig skjólstæðingar 

bregðist við þessum félagslegu vandamálum og hvernig best sé að leysa úr þessum 

félagslegu vandamálum með hliðsjón af rót vandans.  Til grundvallar liggja fræðin, þær 

rannsóknir, mælingar og staðreyndir sem liggja fyrir.  Samskipti umsjónaraðila og 

starfsmanns eru með skipulögðum og reglulegum hætti þar sem unnið er jafnt og þétt að 
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því að auka færni starfsmannsins.  Mikilvægt er að starfsmaðurinn sjálfur hafi áhuga á 

samvinnunni og lærdómnum og leggi sig fram um að beita þeirri þekkingu sem felst í 

handleiðslunni. 

Stuðningsumsjón (supportive supervision) felur í sér að veita tilfinningalegan 

stuðning til að koma í veg fyrir að álag verði svo yfirþyrmandi að fólk brenni út í starfi.  

Tilgangur slíkrar umsjónar er að á sama tíma og starfsmenn nýti færni sína til að leysa 

verkefni séu þeir ánægðir, sáttir og líði almennt vel í starfi.  Með þessu er ætlunin að 

aðstoða viðkomandi við að takast á við vinnuumhverfi sitt og auka starfsánægju.  Sá sem 

gegnir þessu hlutverki þarf að vera meðvitaður um hvaða áhrif starfið hefur á andlega 

líðan starfsmannsins og aðstoða viðkomandi við að vinna úr þeim erfiðleikum sem kunna 

að rísa.  Hér er hvatning mikilvægur þáttur, ásamt viðurkenningu á því starfi sem hefur 

verið unnið, það hvetur síðan til aukinnar skuldbindingar af hálfu starfsmannsins sem 

aftur eykur gæði þjónustunnar. 

Færa má rök fyrir því að samband félagsráðgjafa og fósturforeldra innihaldi alla þá 

þætti sem hér að ofan eru nefndir, í mismiklum mæli.  Félagsráðgjafinn velur 

fósturforeldra í samstarfi við Barnaverndarstofu og eftir að hafa kynnt málið fyrir 

fósturforeldrum er tekin ákvörðun um hvort af fóstri verður á viðkomandi heimili.  Þegar 

vistun er hafin er félagsráðgjafi milliliður milli fósturforeldra og stofnanna, þ.e. ef upp 

koma vandamál í samskiptum eða afgreiðslu erinda þá er það hlutverk félagsráðgjafans 

að ýta á eftir afgreiðslu mála.  Félagsráðgjafinn hefur yfirumsjón með málinu, fylgir því 

eftir með heimsóknum á fósturheimili og þátttöku í teymisvinnu, þar sem þess er þörf.  

Þar sem félagsráðgjafinn er sá aðili sem mesta þekkingu hefur á fósturbarninu og 

aðstæðum þess kemur það í hlut hans að setja fram þau markmið sem skuli ná með 

vistuninni og hvernig unnið skuli að þeim.  Þá er það einnig í verkahring félagsráðgjafans 

að fræða fósturforeldrið um aðstæður barnsins og leiðbeina fósturforeldri um hvernig 

taka skuli á þeim málum sem kunna að koma upp.  Með því að vinna jafnt og þétt með 

fósturforeldrinu eykst þekking og færni fósturforeldris og félagsráðgjafinn getur þá dregið 

úr stjórnunarlega þættinum.  Í stuðningshlutverkinu er það síðan verkefni 

félagsráðgjafans að vera vakandi fyrir líðan fósturforeldrisins og styðja við það, svo það 

nái sem best að leysa þau verkefni sem felast í umönnun fósturbarnsins. 
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Ef þessi þrígreining Kadhusin og Harness er sett í samhengi við „Staðla fyrir vistun eða 

fóstur barna á vegum barnaverndarnefnda“ (Barnaverndarstofa, 2011) þá má sjá 

samhljóm með þeim verkefnum sem félagsráðgjafa og barnaverndarnefnd eru falin og því 

sem þrígreiningin gerir ráð fyrir, í það minnsta þegar kemur að stjórnunarlegri umsjón og 

umsjón sem felst í aukningu þekkingar eða lærdóms.  Þar kemur fram hvernig staðið skuli 

að vali á fósturforeldrum, hvernig upplýsa skuli fósturforeldra um aðstæður og hagi 

fósturbarns, hvernig markmið eru skilgreind í vistunar- eða fósturáætlun og hvernig 

barnaverndaryfirvöld skuli sinna eftirliti með fósturforeldrum.  Í stöðlunum er þó hvergi 

tekið fram með hvaða hætti félagsráðgjafar eða barnaverndaryfirvöld skuli sinna skyldum 

sínum gagnvart fósturforeldrum, eða hverjar þær skyldur eru.  Samkvæmt 68. gr. 

barnaverndarlaga (nr. 80/2002) skal þó tekið fram í fóstursamningi með hvaða hætti 

stuðningi við fósturbarn og fósturforeldra skuli háttað, samskonar upptalningu má finna 

í 21. gr. reglugerðar um fóstur (nr. 804/2004), en hvergi má finna nánari skilgreiningar á 

því í hverju lágmarksstuðningur skuli fólgin. 

6.2 Samband félagsráðgjafa og fósturforeldra 

Fjallað hefur verið um samband eða samskipti félagsráðgjafa við skjólstæðinga sína út frá 

hugtökum eins og vald, stjórn og hjálp (Kraus, 2014).  Skilgreining á því um hvert þessara 

þriggja hugtaka er að ræða ræðst af túlkun þeirra sem í hlut eiga, á meðan 

félagsráðgjafinn túlkar starf sitt sem hjálp getur skjólstæðingurinn túlkað starfið sem 

beitingu valds gagnvart sér.  Kraus setur spurningarmerki við það að félagsráðgjafinn hafi 

í krafti sérfræðikunnáttu sinnar vald til að ákveða hvað sé ásættanlegt í lífi 

skjólstæðingsins og hverju þurfi að breyta.  Hins vegar sé ljóst að að baki valdi 

félagsráðgjafans liggi hvorutveggja menntun og þekking félagsráðgjafans á hvað sé 

æskilegt og ekki síður þau lög sem félagsráðgjafinn starfar eftir og á það ekki síst við í 

barnaverndarmálum.  Í krafti þekkingar og laga öðlast félagsráðgjafinn vald til að veita 

hjálp sem skjólstæðingurinn upplifir jafnvel ekki sem hjálp heldur stjórn, í neikvæðri 

merkingu.  Kraus fjallar einnig um tvískipt vald og stjórn, þ.e. hvort beitt sé eyðileggjandi 

valdi/stjórn (destructive) eða lærdóms valdi/stjórn (instructive).  Með eyðileggjandi 

valdi/stjórn er átt við að félagsráðgjafinn grípi til þvingandi aðgerða til að koma í veg fyrir 

óæskilega hegðun, til dæmis að koma í veg fyrir samskipti foreldri og barns þar sem barn 

hefur verið beitt ofbeldi.  En með lærdóms valdi/stjórn er átt við að félagsráðgjafi leiðbeini 
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og jafnvel umbuni fyrir rétta eða æskilega hegðun og er þá frekar um að ræða samstarf 

félagsráðgjafa og skjólstæðings, sem þó byggir á því að skjólstæðingurinn sjái sig á 

einhvern hátt knúinn til að samþykkja aðstoðina.   

Schuyt (2004) fjallar einnig um vald í samböndum félagsráðgjafa og skjólstæðinga og 

bendir þar á að skjólstæðingar geti einnig haft vald.  Þeirra vald felst þó yfirleitt í lærðri 

hegðun sem mótast hefur í samspili við umhverfi skjólstæðingsins og viðkomandi gerir 

sér þá sjaldnast grein fyrir því að í hegðun hans felist nokkurs konar vald.  Grein Schuyt er 

nokkurs konar yfirlit yfir þær skilgreiningar sem gerðar hafa verið á skjólstæðingum 

annars vegar og ástæðum þess að þeir leita aðstoðar og hins vegar þess hvaða hvatar 

liggja að baki því að einstaklingar mennti sig til starfa sem félagsráðgjafar eða aðrar stéttir 

sem miða að því að hjálpa skjólstæðingum sínum.  Þá er bent á að samband sem byggir á 

því að annar aðilinn (félagsráðgjafi) veiti hinum (skjólstæðingnum) hjálp svipi mjög til 

sambands sem byggi á valdi annars yfir hinum, þar sem félagsráðgjafinn hafi yfirhöndina 

því hann búi yfir þekkingu og úrræðum sem skjólstæðinginn skortir. 

Í grein Hasenfeld (1987) um vald í starfi félagsráðgjafa kemur fram að fátt hafi 

jafnmikil áhrif á árangur í samstarfi félagsráðgjafa og skjólstæðings og gæði þess 

sambands sem þeir mynda sín á milli.  Því sé almennt lögð töluverð áhersla á slíka 

umfjöllun í kenningum um starfsaðferðir í félagsráðgjöf.  Mikilvægt sé að samband byggist 

á trausti og gagnkvæmni, þó svo valdahlutföll séu ekki jöfn milli aðilanna.  Þó vilji 

félagsráðgjafar almennt ekki skilgreina sig sem valdhafa í þessu sambandi og bendir 

Hasenfeld á að mjög algengt sé að fagfólk vanræki valdahugtakið í störfum sínum en að 

staðreyndin sé sú að að fagaðilar beiti valdi til að hafa áhrif á samband sitt við 

skjólstæðinginn.  Vald einstaklingsins felist fyrst og fremst í þeirri þekkingu sem 

félagsráðgjafinn hafi umfram skjólstæðinginn, en valdið felist einnig í sannfæringarkrafti 

og getu þeirra til að sýna samhyggð og mynda traust.  Stærsti hluti valdsins felst þó í stöðu 

félagsráðgjafans sem hluta af þeirri stofnun sem hann starfar fyrir og þeim úrræðum sem 

hann getur veitt skjólstæðingi sínum aðgang að.  En mikilvægi valdsins veltur þó mest á 

því hversu mikilvæg þjónustan er skjólstæðingnum.  Ef skjólstæðingurinn er í brýnni þörf 

fyrir þjónustu sem aðeins félagsráðgjafinn getur veitt, þá er valdið áhrifameira og staða 

félagsráðgjafans sterkari en ef skjólstæðingurinn getur leitað þjónustunnar víðar og án 

mikillar áreynslu af hans hálfu.  Hasenfeld leggur til að valdefling verði hornsteinn í starfi 
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félagsráðgjafa með skjólstæðingum, þannig öðlist skjólstæðingarnir sjálfir aukin völd í 

eigin lífi.  

Nærtengslakenning Winnicott sem fól meðal annars í sér hugtakið um nægilega gott 

foreldri hefur síðar verið útfærð til þess að lýsa meðferðarsambandi félagsráðgjafa og 

skjólstæðings.  Þannig er félagsráðgjafi sambærilegur nægilega góðu foreldri í því hvernig 

hann styður skjólstæðing sinn áfram, án þess þó að taka af honum ráðin eða stýra 

gjörðum hans.  Höfundar bókarinnar um nálgun Winnicott í meðferðarstarfi leggja 

ennfremur áherslu á að samband félagsráðgjafa og skjólstæðings teljist samstarfsverkefni 

sem auðveldi og hvetji til breytinga í lífi skjólstæðingsins (Applegate og Bonovitz, 1995).  

Svo virðist sem ekki hafi verið fjallað sérstaklega um samband félagsráðgjafa og 

fósturforeldra, sem hér eru skilgreindir sem skjólstæðingar félagsráðgjafans.  Samband 

félagsráðgjafa og fósturforeldris byggist á þeim samningi sem gerður er um vistun barns í 

samræmi við barnaverndarlög (nr. 80/2002) og reglugerð um fóstur (nr. 804/2004) þar 

sem kveðið er á um tímalengd samstarfs, eftirlit og stuðning félagsráðgjafans.  Hvor um 

sig getur síðan sagt upp samningnum og lýkur þá samstarfinu.  Ekki er kveðið á um 

hlutverk fósturforeldrisins í fóstursamningi en samkvæmt stöðlum Barnaverndarstofu 

fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda (2011) skal vistunar- eða 

fósturáætlun innihalda ítarlegri lýsingu á markmiðum fóstursins og hvernig unnið skuli að 

þeim markmiðum.  Um samband félagsráðgjafans við fósturforeldrið gilda einnig 

siðareglur félagsráðgjafa þar sem segir meðal annars að félagsráðgjafi skuli upplýsa 

„skjólstæðing um réttindi hans og skyldur, einnig um úrræði og hjálparmöguleika“ 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.) 
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7 Framkvæmd rannsóknar  

7.1 Val á rannsóknaraðferð 

Þegar markmið rannsóknar er að öðlast skilning á stöðu þátttakenda og miðla af reynslu 

þeirra þá liggur beinast við að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir.  Eigindleg 

aðferðarfræði og eigindlegar aðferðir eru margslungnar og oft hægt að fara margar leiðir 

að sama marki.  Hvaða leið er farin byggir á því hver tilgangur rannsóknarinnar er og úr 

hvaða þekkingarfræði rannsóknin er sprottin. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hlutverk fósturforeldra í víðu samhengi, 

öðlast betri skilning á stöðu þeirra og reynslu en jafnframt að miðla þeirri þekkingu sem 

þátttakendur hafa á rannsóknarefninu.  Rannsóknin byggir á sjónarhorni félagslegrar 

mótunarhyggju (social interactionalism), þar sem reynsla og þekking skapast í samspili við 

aðra (Charmaz, 2014).  Hér er ekki um að ræða leit að neinum einum sannleik eða einföldu 

svari, enda getur markmiðið aldrei verið að alhæfa um þann hóp sem fósturforeldrar eru 

út frá reynslu fárra. 

Hér var ákveðið að notast við aðferðarfræði grundaðrar kenningar í anda Charmaz 

(2014).  Nálgun Charmaz byggir á félagslegri mótunarhyggju, að veruleikinn sé 

margbrotinn og verði til í samspili einstaklings og samfélags.  Í grundaðri kenningu felst 

að skilningur eða kenningar verði til í gagnasöfnuninni og því er ekki lagt upp með 

kenningu til að sanna eða afsanna.  Lokaniðurstaðan grundast á því sem í gögnunum felst, 

þeim upplýsingum sem þar finnast og þeim skilningi sem þátttakendur sjálfir leggja í 

viðfangsefnið og nefnist það aðleiðsla (induction). 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.  Þar sem þátttakenda var aflað á þann hátt að 

þeir buðu sig sjálfir fram til þátttöku og teljast ekki viðkvæmur hópur var ekki talin þörf á 

að sækja um leyfi Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands. 

7.2 Þátttakendur 

Mögulegir þátttakendur í rannsókninni þurftu aðeins að uppfylla það eina viðmið að vera 

starfandi fósturforeldrar, þ.e. að hafa barn eða börn í fóstri.  Leitað var til Félags 

fósturforeldra, eftir aðgengi að mögulegum þátttakendum, og komu því þeir einir til 
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greina sem eru skráðir félagsmenn og með rétt skráð netfang á póstlista félagsins.  Í 

nóvember 2015 voru skráðir félagar 135 talsins.   

Með því að nýta formlegt tengslanet, líkt og Félag fósturforeldra er, má ná til allra 

félagsmanna með fremur einföldum hætti.  Með formlegu tengslaneti (formal networks) 

er átt við að mögulegir þátttakendur í rannsókninni séu hluti af skipulögðu starfi, eða eins 

og hér, félagar í formlegu félagi sem heldur skrá um félaga sína (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011).    

Auglýst var eftir þátttakendum með bréfi sem sent var Félagi fósturforeldra þann 27. 

janúar 2016, bréfið var síðan sent á tölvupóstlista félagsins og viðtakendum gefinn kostur 

á að bjóða sig fram til þátttöku (Viðauki 1).  Alls höfðu níu aðilar samband í gegnum 

tölvupóst rannsakanda og buðu sig fram til þátttöku.  Þeir sem buðu sig fram áttu það allir 

sameiginlegt að vera með barn/börn í varanlegu fóstri og má því segja að það hafi verið 

nokkuð einsleitur hópur mögulegra þátttakenda.  Til að tryggja fjölbreytni var því leitað 

til tveggja aðila sem rannsakandi hafði tekið viðtal við í undirbúningi rannsóknarinnar og 

gáfu þeir leyfi til þess að þeirra viðtöl yrðu notuð sem gögn við úrvinnslu niðurstaðna, en 

þeir þátttakendur höfðu haft börn í tímabundnu, varanlegu og styrktu fóstri. 

Til viðbótar við þau tvö viðtöl sem tekin voru við undirbúning rannsóknarinnar voru 

tekin  fimm viðtöl.  Að þeim loknum var ljóst að mettun hafði verið náð, þ.e. að ekki komu 

fram nýjar upplýsingar og því þótti ekki ástæða til að taka fleiri viðtöl. 

Áður en til viðtals kom var þátttakendum kynnt hvernig farið yrði með 

rannsóknargögn og um trúnaðarskyldu rannsakanda og skrifuðu allir þátttakendur undir 

upplýst samþykki (Viðauki 2). 

7.3 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað á tvo vegu, annars vegar var um að ræða opinber gögn á borð við lög, 

reglugerðir, starfsreglur og gæðastaðla og hins vegar með viðtölum við þátttakendur.  

Tekin voru sjö viðtöl við tíu aðila, þrenn pör og fjóra einstaklinga.  Í þremur tilfellum voru 

tekin viðtöl við einstaklinga þrátt fyrir að um par væri að ræða.  Viðtöl voru á bilinu 45-90 

mínútur að lengd en samanlögð lengd var 480 mínútur.  

Viðtölin fóru fram á heimilum þátttakenda og voru hljóðrituð.  Viðtölin voru síðan 

afrituð yfir á tölvutækt form og var heildarfjöldi 238 síður. 
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7.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Úrvinnsla hófst með afritun viðtala yfir á tölvutækt form.  Á sama tíma hófst eiginleg 

úrvinnsla eða greining þar sem rannsakandi skráði athugasemdir og hugleiðingar 

jafnóðum. 

Í grundaðri kenningu felst að gagnasöfnun og úrvinnsla er mjög samtvinnuð, þ.e. 

rannsakandi aflar sér gagna og hefur úrvinnslu þeirra en heldur áfram gagnasöfnun 

jafnhliða þar til mettun er náð, kenning telst fullmótuð eða skilningi á rannsóknarefninu 

er náð (Creswell, 2013). 

Aðferðir grundaðrar kenningar við úrvinnslu gagna byggjast á fjölþættum verkferlum 

þar sem rannsakandi fer yfir gögnin ítrekað, með mismunandi hætti.  Með ritun 

minnisblaða dregur rannsakandi út þá efnisþætti sem hvað sterkast koma fram í 

gögnunum en það er með kóðun sem borin eru kennsl á þá þætti.  Kóðunin er helsta 

verkfæri rannsakenda sem nýta sér aðferðir grundaðrar kenningar en kóðunin sjálf er 

fjölþætt og með markvissri kóðun fæst dýpri skilningur á því sem fram kemur í gögnunum.  

Með kóðun er markmiðið einnig að bera kennsl á þau atriði sem koma sterkast fram í 

gögnunum, hvort heldur er um að ræða tilfinningar, aðgerðir eða fyrirbæri (Creswell, 

2013).   

Frumkóðun felst í því að gögnin eru bútuð niður í kafla, setningar og jafnvel stöku orð 

og rannsakandi spyr „hvað er að gerast hér?“.  Í hverjum bút er einhver meining sem 

rannsakandi ber kennsl á og lýsir.  Eftir því sem á líður mynda þessar lýsingar þemu, þau 

atriði sem hvað sterkast koma fram í gögnunum.  Hverjum bút er gefið lýsandi nafn eða 

kóði.  Gögnin öðlast nýja merkingu með þessum hætti og kóðun er mikilvægasti 

hlekkurinn í að ná fram því sem í gögnunum leynist.  Með kóðuninni berum við kennsl á 

hvaða upplýsingar eru mikilvægastar í því að forma kenningu eða skilning á 

rannsóknarefninu (Charmaz, 2014).   

Frumkóðun fylgir fókuskóðun (focused coding) þar sem rannsakandi ber kennsl á þá 

kóða sem hvað oftast hafa komið fram í gögnunum og leitar þeirra með markvissum hætti 

í öllum gögnum.  Þess háttar kóðun krefst þess að rannsakandi hafi ákveðið hvaða kóðar 

beri það með sér að geta með bestum hætti lýst og flokkað gögnin (Charmaz, 2014). 
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Ofangreind lýsing er kannski heldur einföld miðað við raunverulegu vinnslu innan 

aðferða grundaðrar kenningar en grunnþættirnir eru engu að síður þeir að rannsakandi 

fer ítrekað yfir gögnin. 

7.5 Aðferðafræðilegar og/eða siðferðilegar áskoranir 

Grunduð kenning byggir meðal annars á því að rannsakandi gangi til verks með opin huga, 

reiðubúinn að uppgötva heiminn með augum þátttakenda.  Í þessu tilfelli var það eitt og 

sér veruleg áskorun fyrir rannsakandann þar sem hann tilheyrir hvoru tveggja hópi 

fósturforeldra og hópi félagsráðgjafa, þeirrar starfsstéttar sem fósturforeldrar eiga helst 

samskipti við í tengslum við hlutverk sitt.  Markmið þessarar rannsóknar hlýtur að vera að 

þjóna báðum þessum hópum, að skoða til hlítar hvernig málum er háttað í tengslum 

þessara tveggja hópa og hvort og þá hvernig megi gera betur.  Þegar undirbúningur 

rannsóknarinnar hófst síðastliðið haust verður að segjast að rannsakandi fór af stað á 

röngum forsendum, í þeim tilgangi að benda á hversu gallað kerfið væri og hversu illa 

félagsráðgjafar stæðu sig gagnvart fósturforeldrum.  Rannsakandi þurfti því að hafa 

töluvert fyrir því að stíga til baka og horfa á rannsóknarefnið opnari augum.  Með því að 

beita faglegri ígrundun varð rannsakandi betur í stakk búin til að ganga til verka á 

faglegum grunni, þrátt fyrir að hafa enn sterkar skoðanir á málefninu sem um ræðir.  Þó 

komu upp þær aðstæður að rannsakandi þurfti að hafa hemil á skoðunum sínum og 

fyrirframgefnum hugmyndum um málefnið. 

Innan siðfræðinnar gilda fjórar höfuðreglur sem hafa skal til hliðsjónar við 

framkvæmd rannsókna.  Þetta eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013).  Sjálfræðisreglan fjallar um rétt fólks til 

sjálfræðis og vísar til þess hversu mikilvægt er að rannsakandi kynni fyrir þátttakendum 

tilgang og markmið rannsóknarinnar svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir 

vilji taka þátt.  Í þessu sambandi þarf að huga sérstaklega að sambandi þátttakanda og 

rannsakanda til að tryggja að þátttakandi veiti í raun óhikað samþykki.  Boð um þátttöku 

í þessari rannsókn barst þátttakendum frá Félagi fósturforeldra, sem er hagsmunafélag 

fósturforeldra á Íslandi.  Það mætti ef til vill færa rök fyrir því að valdatengsl félagsráðgjafa 

og fósturforeldra gætu hindrað það að samþykki fyrir þátttöku væri óhikað.  Ég tel þó að 

staða mín sem fósturforeldri og sú staðreynd að stjórn félagsins hvatti félagsmenn til 

þátttöku geri það að verkum að samþykki þátttakenda var óþvingað. 
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Skaðleysisreglan vísar til þess að rannsakandi valdi þátttakendum ekki skaða með 

rannsókninni eða að þátttaka feli í sér ónauðsynlega áhættu.  Í þessu tilfelli hef ég velt því 

töluvert fyrir mér hvernig best er að nálgast viðfangsefnið án þess að valda þátttakendum 

hugarangri, en um er að ræða málefni sem liggur nærri hjarta þátttakenda.  Þá hef ég 

einnig hugleitt að framsetning niðurstaðna megi ekki vera með þeim hætti að 

þátttakendum finnist þeir sviknir af þátttöku sinni, það er verði niðurstaðan á þann veg 

að úrbóta sé þörf hjá fósturforeldrum sjálfum en ekki innan kerfisins sem þeir starfa við. 

Velgjörðarreglan vísar til þess að rannsakandi hagi rannsókn sinni á þann veg að hún 

geri gagn og verði framlag í þágu stærri hóps en bara þátttakenda.  Það er mín von að allt 

barnaverndarstarf hafi hag af þessari rannsókn og niðurstöðum hennar.  Hverjar sem 

niðurstöðurnar verða þá er ætlunin að kynna þær rækilega fyrir þeim aðilum sem við á 

svo að þær gagnist sem innlegg í því mikilvæga starfi sem bæði fósturforeldrar og 

félagsráðgjafar sinna. 

Réttlætisreglan vísar til þess hverjir njóti ávaxta rannsóknarinnar, hverjir fái að taka 

þátt og hvað þeir megi ætlast til að fá í staðinn.  Hér er þátttaka öllum frjáls sem uppfylla 

þau skilyrði að vera með börn í fóstri og vera í Félagi fósturforeldra.  Þátttakendur fá ekki 

aðra umbun fyrir þátttöku en þá að vita að þeir hafi lagt til reynslu og þekkingu til þess að 

hér náist að gera skýra mynd af hlutverki fósturforeldra. 

Eitt er það sem nefna þarf sérstaklega og það er trúnaður við þátttakendur og 

rekjanleiki frásagna þeirra.  Þátttakendur verða að geta gengið út frá hvoru tveggja, 

trúnaði um þátttöku og trúnaði um það sem fram kemur í viðtalinu.  Það felur í sér að að 

vanda þarf til verka við að fela einkenni þátttakenda, því hvert fósturheimili á sér sögu 

sem jafnvel aðrir kannast við eða þekkja vel.  Félagsráðgjafar sem hafa farið með málin, 

fósturforeldrar sem hafa verið öðrum fósturforeldrum innan handar, allt er þetta fólk sem 

gæti rakið upplýsingar í niðurstöðum til einstakra þátttakenda.  Það er því afar mikilvægt 

að vel takist til við framsetningu niðurstaðna svo einstakar frásagnir verði ekki raktar til 

þátttakenda.  Slíkt getur verið mikil kúnst, því um leið og mikilvægt er að halda trúnað við 

þátttakendur þarf rannsakandi einnig að vera trúr gögnunum og þarf að gæta þess að 

missa ekki trúverðugleika gagnanna þegar hann felur þátttakendur.  Þá þarf einnig að 

gæta þess að upplýsingar um þriðja aðila séu settar fram á þann hátt að ekki sé hægt að 

átta sig á um hvern ræðir (Saunders, Kitzinger og Kitzinger, 2015). 
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Það sem vakið hefur sérstaka athygli í undirbúningi rannsóknarinnar er að allir þeir 

sem buðu sig fram sem þátttakendur tilheyra sama hópi fósturforeldra, þ.e. fólk sem tekið 

hefur börn í varanlegt fóstur.  Þá eiga þeir það einnig sameiginlegt að hafa verið með 1-2 

börn í fóstri.  Þetta er í sjálfu sér umhugsunarefni því þetta þýðir að fólk sem tekið hefur 

börn í styrkt fóstur eða tímabundið fóstur bauð sig ekki fram til þátttöku.  Fólk sem tekur 

börn í varanlegt fóstur er ef til vill líklegra til að taka færri börn í lengri tíma, líkt og 

þátttakendur eiga sameiginlegt.  Þeir sem taka börn í styrkt fóstur eru alla jafna mun 

reynslumeiri, þ.e. hafa starfað lengur innan kerfisins, hafa tekist á við alvarlegustu og 

erfiðustu málin og ættu þá einnig að hafa yfirgripsmeiri upplifanir af fleiri þáttum þess að 

vera fósturforeldri.  Þeir sem taka börn í styrkt fóstur og svo þeir sem taka börn í 

tímabundið fóstur má ef til vill segja að sé fólk sem hafi atvinnu af því að vera 

fósturforeldri, þannig að á hverjum tíma séu á bilinu 1-3 börn í fóstri og ljúki fóstri eins að 

þá komi fljótlega annað barn í þess stað.   
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8 Niðurstöður 

Eftirfarandi eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar.  Við úrvinnslu gagna var unnið út frá 

þeim efnisþáttum sem lagt var upp með að varpa ljósi á, þ.e. undirbúningur, verkefni og 

stuðningur.  Í eftirfarandi undirköflum verður skýrt frá helstu þemum sem komu fram 

undir hverjum af þessum þremur efnisþáttum og þeir skýrðir nánar með beinum 

tilvitnunum í frásagnir viðmælenda. 

8.1 Undirbúningur 

Í máli viðmælenda kom fram að undirbúningur væri með tvennum hætti, í fyrsta lagi væri 

það formlegt námskeið sem haldið væri af Barnaverndarstofu, Foster Pride, en einnig færi 

fram undirbúningur af hálfu þeirrar barnaverndarnefndar sem vistaði barn í fóstur.  Þau 

þemu sem komu fram undir þessum efnisþætti voru mikilvægi þjálfunar og 

upplýsingaskortur.  Hér á eftir verður gerð frekari grein fyrir þessum tveimur þemum. 

8.1.1 Mikilvægi þjálfunar 

Af sjö viðmælendum voru tveir sem setið höfðu Foster PRIDE námskeiðið áður en þeir 

fengu barn í fóstur.  Einn viðmælandi hafði ekki setið námskeiðið en aðrir höfðu setið 

námskeiðið eftir að barn var komið í fóstur á heimilið.   

Þeir viðmælendur sem setið höfðu námskeiðið áður en börn komu í fóstur á heimilið 

lýstu upplifun sinni af því með eftirfarandi hætti:  

Mér fannst það mjög fínt, bara eins og ókeypis sálfræðiráðgjöf 

Það var mjög gott, mikil sjálfsþekking og reyndist okkur vel, að kafa ofan í okkur og 

kynnast okkur sjálfum 

Öðrum fannst mikil vinna fara í námskeiðið, en voru engu að síður ánægðir með 

námskeiðið þó þeim þætti efni þess ekki endilega eiga við um þeirra aðstæður: 

Það var 40 stunda vinnuvika þetta námskeið þegar upp var staðið  

Námskeiðið snýst 90-95% um það að þú ert að taka börn sem koma af erfiðum 

heimilum, óreglu, ofbeldi eða kynferðisafbrotum og það í rauninni átti aldrei við í 

okkar tilfelli 

Tveimur viðmælendum hafði í upphafi ekki verið boðið að sitja námskeiðið sem hluta 

af undirbúningi og hæfnismati.  Í öðru tilfellinu höfðu þær upplýsingar fengist hjá 

Barnaverndarstofu að það væri vegna þess að viðkomandi hefðu fengið leyfi á 
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undanþágu, vegna ættingjafósturs.  Ennfremur að ekki væri gert ráð fyrir fósturforeldrum 

með ættingjafóstur á Foster PRIDE.  Í hinu tilfellinu var einnig um ættingjafóstur að ræða 

og leyfi fengið á undanþágu, en viðkomandi hafði ekki leitað eftir því að komast á 

námskeiðið.  Upplifun þessara viðmælenda var eftirfarandi: 

Við vorum á því fyrsta árið að við værum einu fósturforeldrar Íslands, því að við 

vissum ekki af neinum öðrum, því við fengum engan undirbúning 

Við fengum leyfið án þess og okkur var ekki boðið á slíkt námskeið, það hefði kannski 

hjálpað heilmikið ef svo hefði verið, því ég vænti þess að námskeiðið fjalli ekki bara 

um uppeldismál heldur rétt foreldra og barna og gang mála almennt 

Eftir að hafa verið með barn í fóstri í tvö og hálft ár, fengu aðrir þessara viðmælenda 

boð um að sitja námskeiðið, eftir að hafa sótt það mjög stíft.  Aðspurð um gagnsemi 

námskeiðsins kváðu þau: 

Þetta var mjög skemmtilegt, virkilega gott að taka þátt í þessari vinnu og finna 

hvernig er svoldið haldið utan um þetta frá Barnaverndarstofu, já og ótrúlega margt 

sem að hefði verið gott að vita áður en við fórum af stað 

Auk þess að sitja Foster PRIDE hafði tveimur viðmælendum verið boðið að sitja 

námskeiðið PTMO á vegum Barnaverndarstofu.  Öðrum þeirra þótti námskeiðið ekki hafa 

gagnast sér nægilega vel og taldi það byggjast um of á umbunum eða „mútum“ eins og 

viðkomandi orðaði það.  Hinn viðmælandinn hafði eftirfarandi að segja um PTMO: 

Það er í sjálfu sér mjög gott, þarna fáum við verkfæri til að setja markmið og umbun 

þegar maður er að breyta erfiðri hegðun, en líka þessi virka hlustun, sem mér fannst 

miklu athyglisverðari 

Hjá flestum viðmælendum kom fram að þörf væri fyrir frekari þjálfun fyrir 

fósturforeldra, sem færi fram eftir að barn væri komið á heimilið.  Hjá viðmælanda sem 

setið hafði Foster Pride áður en barn kom í fóstur kom fram að þátttakendur á Foster 

PRIDE ættu kannski erfitt með að meðtaka allt það sem kæmi fram þar sem þá skorti 

reynsluna sem fylgir því að fá barn í fóstur.  Annar viðmælandi orðaði það á þann hátt að 

fósturforeldra skorti „verkfæri“ til að takast á við mismunandi vandamál og því væri gott 

að komast á fleiri námskeið.  Einnig var bent á að gott væri að komast á námskeið aftur, 

eftir að einhver tími væri liðinn: 

Við hefðum gjarnan viljað fara aftur á Foster PRIDE, við vorum svo nýbyrjuð að maður 

var eiginlega ekki komin með neina reynslu, ég held að það hefði gagnast okkur 
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jafnvel betur að fara ári seinna, þó þetta hafi verið mjög gott...við myndum gjarnan 

vilja fara á eitthvað svona framhald, það er eitt að vera með lítil börn, svo bara annað 

að vera með unglinga  

Þá bentu viðmælendur á að nauðsynlegt væri að fá frekari þjálfun, á ýmsum sviðum: 

Mér finnst vanta helst í sambandi við að umgangast erfiða einstaklinga, þá á ég við 

kynforeldra, ég á alltaf erfitt með að setja þeim mörk, ég er alltaf búin að taka þau 

að mér líka 

Ég hefði viljað hafa Foster PRIDE lengra og fjölbreyttara, hefði viljað fá fleiri verkfæri, 

við fengum ekki verkfæri til að vinna með börnin 

Viðmælendur voru því almennt ánægðir með þann undirbúning og þá fræðslu sem 

fékkst í gegnum námskeið Barnaverndarstofu en kölluðu einnig eftir því að frekari fræðsla 

og þjálfun færi fram og þá sérstaklega eftir að barn væri komið í fóstur á heimilið. 

8.1.2 Upplýsingaskortur 

Hjá öllum viðmælendum kom fram að sá undirbúningur sem fram færi af hálfu þeirrar 

barnaverndarnefndar sem vistaði barn í fóstur væri ábótavant.  En fram kom að sá 

undirbúningur fælist í þeim upplýsingum sem viðmælendur fengu um aðstæður barnsins 

og svo aðlögun barnins inn á fósturheimili.  Í máli viðmælenda kom fram að oft á tíðum 

væru ekki veittar nógu viðamiklar upplýsingar um aðstæður barnsins og í einhverjum 

tilvikum vildu viðmælendur meina að upplýsingum hefði jafnvel vísvitandi verið haldið frá 

þeim: 

Félagsráðgjafinn sussaði á foreldrið þegar það ætlaði að segja frá kynferðisofbeldinu 

sem barnið hafði orðið fyrir 

Þá fáum við t.d að vita það að barnið hafi lent í kynferðisafbroti, ... þetta vissum við 

ekki fyrirfram, við að öllum líkindum hefðum ekki tekið barnið ef að við hefðum vitað 

að það væri búið að lenda í misnotkun því við höfðum látið vita af því að þetta væru 

mál sem við myndum að öllum líkindum ekki treysta okkur í að taka, mál þegar að 

börn væru búin að lenda í misnotkun 

Í öðrum tilfellum var það upplifun viðmælanda að svo virtist sem félagsráðgjafar 

þekktu börnin ekki næginlega vel sjálfir til að geta veitt nógu góðar upplýsingar: 

Mér finnst bara oft að félagsráðgjafarnir viti þetta ekki, þetta eru svo oft bara indælis 

börn og hvernig eiga þau að vera öðruvísi en indæl þegar þau fara inn á skrifstofu hjá 

einhverju fólki 
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Hvort heldur sem um ættingjafóstur eða fóstur til vandalausra var að ræða vildu 

sumir viðmælenda meina að undirbúningur væri sama sem enginn: 

Engann, ekki neitt, við vissum í raun ekki hversu alvarlegur vandinn var...við áttum 

engan veginn von á þessu 

Mér finnst nú bara yfirleitt ekki neinn undirbúningur, til dæmis þegar komið var með 

fimm ára barn, það var bara komið með það og svo fóru félagsráðgjafinn og foreldrið, 

það var enginn undirbúningur 

Rosa litlar upplýsingar 

Í máli eins viðmælanda kom fram að í stað þess að fá upplýsingar um barnið hafi 

undirbúningur af hálfu félagsráðgjafa vegna ættingjafósturs helst varðað kynforeldra 

barnsins og þá stöðu sem viðmælandi kynni að lenda í gagnvart þeim:  

Hver okkar hegðun á að vera gagnvart foreldrunum, að við megum ekki vera meðvirk, 

við megum ekki styðja ranghugmyndir foreldranna gagnvart barnavernd 

Hjá tveimur viðmælendum kom fram að börnin höfðu dvalið á heimilum 

fósturforeldra áður en til fósturs kom.  Var þá um að ræða stuðningsúrræði á borð við 

sumardvalir eða stuðningshelgar, viðmælendur sögðust þá ekki hafa fengið sérstakan 

undirbúning vegna fóstursins og töldu sig jafnframt ekki hafa þurft undirbúning umfram 

það sem bauðst. 

Hjá öllum viðmælendum, utan eins, kom fram að upplýsingar höfðu aðeins verið 

veittar munnlega.  Í því tilfelli sem skriflegar upplýsingar höfðu verið veittar var um að 

ræða dóma sem fallið höfðu í héraðsdómi og hæstarétti. 

En skortur á upplýsingum kom ekki eingöngu fram gagnvart fósturforeldrum.  Í tilfelli 

þar sem fósturforeldrar voru tengdir barni fjölskylduböndum var þess óskað að þeir sæju 

sjálfir um flutning barnsins frá fjölskyldu sinni: 

Staðan var þannig hjá barnavernd að það var mjög akút að barnið færi bara strax en 

það gat enginn flutt það á milli heimila, þannig að spurningin var hvort að ég gæti þá 

náð í barnið 

Þegar fósturforeldrið kom á heimilið kom hins vegar í ljós að hvorki barnið né 

sambýlisaðili kynforeldris hafði vitneskju um ráðahaginn.  Það varð því úr að 

fósturforeldrið þurfti að greina viðkomandi aðilum frá ráðahagnum og uppskar „ógnandi 

hegðun“  af hálfu sambýlisaðilans. 
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Þetta var þó ekki einsdæmi um að fósturforeldrar sjálfir sæju um flutning barns, en 

þar sem barn fluttist úr einu fóstri yfir í annað kom það í hlut fyrrum fósturforeldra að 

upplýsa viðmælanda um daglega hagi barnsins og að skipuleggja aðlögun barnsins inn á 

nýtt fósturheimili.  En áður höfðu fósturforeldrar, nýir og gamlir, hist á skrifstofu 

félagsráðgjafa:   

Barnavernd hafði litla aðkomu, komu einu sinni og hittu okkur saman heima hjá þeim 

og svo komu þau bara þegar barnið var komin hingað 

Skortur á upplýsingum um hagi barns getur haft áhrif á fósturforeldra eins og einn 

viðmælandi lýsti: 

Barnavernd segir mér í grófum dráttum hvað er búið að ganga á, svo fæ ég líka frá 

öðrum, allskonar svakasögur af heimilinu og ástandinu og ég var svo upptekinn af 

því... þá fór ég að hugsa að af því að ég fékk ekki nógu miklar upplýsingar að þá er ég 

alltaf að leita, spá í hinu og þessu 

Þá talaði annar viðmælandi um að ástæða þess að barn hefði flust úr einu fóstri yfir í 

fóstur til viðkomandi hefði meðal annars verið forsendubrestur af hálfu barnaverndar þar 

sem fyrri fósturforeldrar höfðu ekki fengið fullnægjandi upplýsingar um hagi barnsins 

áður en barnið kom á heimili þeirra: 

Þau kláruðu sig svoldið andlega og tilfinningalega, þetta tók svo mikið á þau, þau tóku 

ákvörðun sem að var þeim alveg gríðarlega erfið og þung, að barnið myndi fara í 

varanlegt fóstur annað 

Í máli nokkurra viðmælenda kom fram að þeir töldu undirbúning oft vera lítinn þar 

sem mikið virtist liggja á á að börn kæmust fljótt inn á fósturheimilið.  Í fæstum tilfellum 

var um einhverskonar aðlögun barnanna inn á heimilið að ræða.  Í máli eins viðmælanda 

kom fram að barn sem kom í varanlegt fóstur hefði flust  „í fljótheitum“ og 

fósturforeldrarnir fengið „einhverjar upplýsingar“.  Í þeim tilfellum þar sem 

fósturforeldrar þekktu til barnanna áður en til fósturs kom, hvort heldur sem var vegna 

ættingjatengsla eða þar sem fósturforeldrar höfðu áður gegnt hlutverki stuðningsaðila 

var ekki um neina aðlögun að ræða.  En í máli þeirra fósturforeldra sem höfðu tekið börn 

í skammtímafóstur virtist almennt eiga við aðlögun barns inn á fósturheimili fælist í einni 

heimsókn með félagsráðgjafa áður en til flutnings kæmi. 

Í máli nokkurra viðmælanda mátti greina hvaða áhrif upplýsingaskortur og lélegur 

undirbúningur af hálfu félagsráðgjafa hafði á viðhorf viðkomandi til félagsráðgjafa 
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almennt.  Töldu viðmælendur félagsráðgjafa gera lítið úr vanda barnanna í þeim tilgangi 

að sannfæra fósturforeldra um að taka barn inn á heimilið og orðaði einn viðmælandi það 

þannig að félagsráðgjafar væru eins og „lélegir bílasalar“.  Annar viðmælandi gerði grín 

að félagsráðgjöfum þegar þetta umræðuefni bar á góma og vildi meina að það væri 

viðtekin venja félagsráðgjafa að gera lítið úr erfiðleikum barna með eftirfarandi 

fullyrðingu: 

Það stendur í bókunum þeirra, barnið þarf bara ást, umhyggju og skýran ramma 

En skortur á réttum upplýsingum getur einnig haft afleiðingar fyrir fósturbarnið sjálft: 

Það var sérstaklega tekið fram að barnið hefði aldrei strokið, eftir nokkrar vikur 

leyfðum við barninu að taka rútuna í fjölbraut, í stað þess að vera keyrt, á degi tvö 

strýkur barnið og þá sagði lögreglan okkur að barnið væri búið að strjúka 7 sinnum á 

jafnmörgum mánuðum...við hefðum vissulega staðið öðruvísi að málum ef við 

hefðum vitað þetta því þetta var auðvitað mjög slæmt, barnið bæði skaðaði sig mikið 

og tók inn lyf sem þurfti að dæla uppúr því 

Þá lýsti einn viðmælandi sérstakri óánægju með það að barn á unglingsaldri var ekki 

upplýst um tímalengd fóstursins og þó svo fóstursamningur hafi verið gerður til eins árs 

taldi barnið að það mætti fara aftur heim mun fyrr: 

Barnið er ekki að fá nógu góðar útskýringar, hvorki frá kynforeldri né félagsráðgjafa, 

barninu er sagt að það megi fara heim þegar foreldrinu batni og ef það sjálft standi 

sig vel.  Nú er foreldrið á batavegi og barnið er að standa sig vel þannig að það heldur 

alltaf að bráðum fái það að fara heim 

Viðmælendur voru almennt sammála um að töluvert skorti á að undirbúningur væri 

nægjanlegur.  Það átti við hvort heldur sem um var að ræða upplýsingagjöf til 

fósturforeldra eða aðlögun barna inn á heimilið.  Skortur á upplýsingum hafði síðan þau 

áhrif að viðmælendur leituðu upplýsinga annars staðar frá.  Þá hafði upplýsingaskortur 

einnig neikvæð áhrif á viðhorf viðmælenda til félagsráðgjafa.  Einnig kom fram að skortur 

á réttum upplýsingum gæti haft slæm áhrif fyrir fósturbarnið sjálft. 

8.2 Verkefni 

Hjá öllum viðmælendum kom fram að hlutverk þeirra væri ekki skilgreint í upphafi fósturs, 

þá hafði enginn viðmælanda skrifað undir vistunar- eða fósturáætlun þar sem markmið 

fósturs væru skilgreind.  Undir þessum efnisþætti mátti greina þrjú þemu, fjölþættur 
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vandi, margþætt samskipti og mikilvægi tengslamyndunar.  Nánar verður fjallað um hvert 

þessara þema hér á eftir.  

8.2.1 Fjölþættur vandi 

Í máli viðmælandi kom fram að umönnun fósturbarna geti verið mjög krefjandi og þau 

vandamál sem hvert barn glími við geti verið mjög fjölþætt.  Eftirfarandi eru lýsingar 

viðmælenda á vanda barns á yngsta stigi grunnskóla: 

Barnið er með gríðarlega mikinn kvíða, þráhyggju og áráttur og með athyglisbrest 

Hafði orðið fyrir andlegu ofbeldi og einhverju líkamlegu ofbeldi 

Aðstæður þess á þeim tíma sem barnið kemur til okkar voru í rauninni að það var 

orðið rosalega þunglynt, vildi bara deyja og gerði tilraunir til þess að deyja...barnið 

talaði ekki, sagði ekkert við okkur, vildi bara deyja, brosti ekki og það var allt dautt 

yfir barninu og við svona áttuðum okkur ekkert á í rauninni hvað á undan var gengið 

Ásamt því að taka tvennskonar lyf, þurfti barnið á ýmsum bætiefnum og vítamínum að 

halda auk þess sem það var á sérhæfðu mataræði. 

Í viðtali við aðra fósturforeldra sem einnig voru með barn í fóstri á yngsta stigi 

grunnskóla kom fram að barnið hafði orðið fyrir „vanrækslu, ofbeldi og kynferðisofbeldi“.  

Þá var fjöldi heimila barnsins frá fæðingu sá sami og aldur barnsins og hafði það því 

flakkað mikið milli heimila og umönnunaraðila en foreldrar þess höfðu fallið frá af 

slysförum þegar barnið var á leikskólaaldri.  Þrátt fyrir að fósturforeldrarnir lýstu barninu 

sem glaðlegu og þrautseigu þá kom einnig fram að barnið átti erfitt með að takast á við 

erfiðar tilfinningar.  Viðkomandi fósturforeldrar lýstu hlutverki sínu gagnvart barninu á 

eftirfarandi hátt: 

Það atriði sem ég var að byggja upp og fá barnið til að skilja var að þetta væri 

lokastaður, að þetta væri framtíðarlausn, og við yrðum saman að eilífu 

Maður sá þegar barnið varð reitt eða leið illa að það herptist saman eins og steinn, 

eins og það gæti ekki andað eða kyngt, þannig að það var lagt mikið í það að kenna 

því að bera kennsl á tilfinningar sínar, svo það gæti sagt ef því liði eitthvað ákveðið 

og af hverju 

Aðrir viðmælendur lýstu því hvernig veikindi kynforeldris höfðu orðið til þess að barni 

á leikskólaaldri höfðu ekki verið sett mörk á heimilinu og töldu það þá sitt hlutverk að 

setja barninu skýran ramma, en eftirfarandi er þeirra lýsing á vandanum:  
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Erfiðleikarnir felast samt í því að barnið er algjör einræðisherra heima hjá sér og 

stjórnaði heimilinu, barninu fannst það erfitt, foreldrinu fannst það ennþá erfiðara, 

barnið kom uppgefið til okkar 

Viðmælendur sem tekið höfðu systkin á leikskólaaldri í varanlegt fóstur, lýstu því 

hvernig hlutverk þeirra breyttist með tímanum.  Vegna vímuefnafíknar foreldra höfðu 

börnin upplifað mikið rótleysi ásamt því að vera vön því að vera mikið ein saman, þrátt 

fyrir ungan aldur.  Lýsingar viðmælenda á börnunum í upphafi fósturs voru eftirfarandi: 

Þau kunnu illa félagsleg samskipti og þóttu erfið 

Hún var eins og lítill apaköttur, mjög skemmtileg en mikil orka og átti það til að 

stökkva á bakið á manni   

Þegar börnin urðu eldri komu hins vegar í ljós ýmsir erfiðleikar svo sem depurð, reiði 

og önnur andleg vanlíðan.  Þá var annað barnið talið greindarskert og fór í greiningarferli 

vegna þess þar sem niðurstöður voru á þá leið að barnið væri með athyglisbrest og 

málþroskaröskun.  Eftirfarandi eru lýsingar viðmælenda á börnunum þegar þau voru 

komin á miðstig grunnskóla: 

Það fór að koma fram allskonar hegðun, þar sem þau voru örugglega að akta út 

tilfinningar 

Hún missti alveg stjórn á skapi sínu, búið að vera að byggjast upp yfir langan tíma, 

svo missti hún sig alveg, kýldi í vegg, henti öllu til í herberginu sínu 

Viðmælandi sem tekið hafði barn á unglingsaldri í fóstur lýsti aðstæðum barnsins á 

þann veg að það hefði nýverið misst annað foreldri sitt ásamt því að systkini þess höfðu 

verið vistuð fóstri á öðrum heimilum.  Eftirfarandi er lýsing viðmælanda á aðdraganda 

fóstursins: 

Barnið var eitt heima, þar sem foreldrið hélt til annars staðar, félagsráðgjafi þurfti að 

fara á heimilið með lögreglu og nema barnið á brott og flytja á BUGL meðan verið var 

að redda heimili.  Barnið var með lága greind og ekki búið að vera í skóla í tæp tvö ár 

vegna aðstæðna 

Hjá öðrum viðmælendum dvaldi barn á unglingsaldri sem þangað hafði komið vegna 

mikils samskiptavanda á heimili barnsins og að sögn viðmælanda „vildi ekki búa heima, 

vildi fara í fóstur“.  Í máli viðmælenda kom einnig fram eftirfarandi: 
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Þá kom fram að barnið væri mögulega að koma fram sem samkynhneigt...við fáum 

svo að vita að barnið hafði lent í kynferðisbroti, það hafði verið brotið á því og það 

mál var í ferli hjá lögreglu og Barnahúsi 

Viðmælandinn lýsti einnig miklum fordómum barnsins gagnvart samkynhneigðum og 

sagði mikinn tíma fara í samræður um fólk og málefni sem tengdust samkynhneigð og 

tvíkynhneigð.   

Hjá einum viðmælendum kom fram að þar hafði vistast barn sem að þeirra sögn var 

„náttúrulega bara engan veginn fósturhæft“.  Foreldrar barnsins höfðu yfirgefið það og 

skilið eftir í umsjá ættingja og áttu lítil sem enginn samskipti við barnið.  Um var að ræða 

barn á yngsta stigi grunnskóla sem viðmælendur lýstu á eftirfarandi hátt: 

Barnið var með hegðurnarröskun, tók rosa köst sem voru bara hættuleg, það stórsá 

á mér eftir barnið...ég held að þetta barn sé siðblint, einhvern tíma stoppuðum við 

það og þá var barnið með stoppunál við trýnið á hundinum   

Þá hafði viðmælandinn farið inn á heimili barnsins og lýsti aðkomunni þar á 

eftirfarandi hátt: 

Íbúðin var bara öll í rúst, svefnherbergishurðin öll í götum því viðkomandi hafði læst 

sig inni svo barnið dræpi sig ekki 

Í þessu tilfelli brunnu fósturforeldrar út og óskuðu eftir fósturrofi og því fór barnið af 

heimilinu þrátt fyrir að fósturtímabilinu væri ekki lokið. 

Lýsingar viðmælenda á þeim aðstæðum sem fósturbörn koma úr og þeim erfiðleikum 

sem börnin glíma við sýna hversu fjölþættur vandi fósturbarna getur verið.  Aðstæður 

hvers barns geta því verið margbrotnar.  

8.2.2 Margþætt samskipti 

Í máli viðmælenda kom fram fósturforeldrar þyrftu alla jafna að hafa samskipti við þó 

nokkurn fjölda aðila vegna hvers barns.  Fram kom að fósturforeldrar þyrftu að eiga 

samstarf við kynforeldra og aðra úr fjölskyldu barnsins, við félagsráðgjafa, við kennara 

barnsins, við aðra sérfræðinga innan skólans, við sálfræðinga og svo við þær stofnanir 

sem barnið þarf að kunna þjónustu frá svo sem BUGL, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

og Barnahúsi. 

Í þeim tilfellum þar sem um ættingjafóstur var að ræða kom fram að samskipti við 

kynforeldra barns gátu verið mjög flókin og reynst erfið: 
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Náttúrulega gríðarlega erfið staða út af því við værum fjölskyldutengd, sem 

barnavernd var farin að hafa gríðarlega miklar áhyggjur af að þetta væri kannski að 

skemma meira út frá sér 

Hjá öllum viðmælendum nema einum kom fram að umgengni væri ákveðin af 

barnavernd í samráði við kynforeldra, í því tilfelli sem enginn umgengnissamningur var í 

gildi var það í höndum fósturforeldra að ákveða umgengni, í samráði við kynforeldra: 

Við stjórnum því, við ráðum því alveg núna og höfum alltaf gert...við höfum alltaf sagt 

við þau, ef þið treystið ykkur þá bara tölum við saman...við tókum þá ákvörðun í 

samráði við foreldrið að láta líða lengra milli heimsókna, vegna þess að barnið er í 

miklu betra andlega jafnvægi þegar líður lengra milli heimsókna 

Samskipti við barnaverndarstarfsmenn eru óumflýjanlegur hluti þess að vera 

fósturforeldri en í máli viðmælenda kom fram að eðli og umfang slíkra samskipta ylti á 

hverju máli fyrir sig.  Eins og lýst var í kaflanum varðandi undirbúning af hálfu 

félagsráðgjafa þá var mismikil ánægja með störf þeirra.  Einn viðmælandi orðaði það 

þannig að félagsráðgjafinn sýndi „algert áhugaleysi“ en samskiptin voru þá svo stopul að 

liðið höfðu einhver ár milli heimsókna félagsráðgjafans á fósturheimilið.  Í flestum 

tilfellum voru viðmælendur þó jákvæðir í garð samskipta við félagsráðgjafa: 

Félagsráðgjafinn núna er alveg frábær, hann hringir í barnið vikulega, því hef ég ekki 

kynnst áður og ef það er eitthvað þá erum við í tölvusambandi fyrir eða eftir símtalið, 

þannig að það tel ég vera mjög góðan félagsráðgjafa 

Við fáum alltaf svör, félagsráðgjafinn kemur á alla teymisfundi, kemur oft í heimsókn 

og það er ofsalega mikið utanumhald 

Hjá nokkrum viðmælendum kom fram að samskipti við skólaþjónustu og sérfræðinga 

tengda henni geta verið viðamikill partur þurfi barnið á miklum stuðningi að halda.  Í 

viðtölum kom fram að miklu skipti að skólinn væri almennt vel undirbúinn fyrir vanda 

barnanna.  Hjá einum viðmælanda kom fram að töluverð brotalöm hafi verið þar á þar 

sem skólinn hafði lítinn skilning á vanda barnsins: 

Skólasálfræðingurinn hafði aldrei heyrt um tengslaröskun...fengum símtöl sem voru 

langt í frá eðlileg þar sem kom fram að barnið væri búið að vera svo lengi hjá okkur 

að það ætti nú að vera læknað 

Þar sem skólinn var ekki í stakk búinn til að vinna með fósturforeldrunum að umönnun 

barnsins þótti nauðsynlegt að flytja barnið í annan skóla.  Þar urðu samskipti skóla og 
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fósturforeldra á annan veg, þar sem þekking var til staðar á því hvað olli hegðunarvanda 

barnsins. 

Í þeim tilfellum þar sem fósturbörnin glímdu við hegðunarvanda, geðræna erfiðleika 

eða höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi kom fram að viðmælendur þurftu að eiga í 

samskiptum hvorutveggja við sjálfstætt starfandi sérfræðinga og þær stofnanir sem koma 

að málefnum barna, svo sem BUGL, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og Barnahús.  Í 

máli eins viðmælanda kom fram að slík samskipti gætu verið afar tímafrek en 

fósturforeldrarnir voru þá að fylgja barni í gegnum greiningarferli í þriðja sinn: 

Við erum búin að fara tvisvar í greiningarferli, í bæði skiptin mistekist, vegna afskipta 

foreldris og af því barnið vildi ekki taka þátt í þessu 

Í öðru tilfelli þurftu viðmælendur að fylgja leiðbeiningum fagfólks um aðbúnað og 

uppeldishætti en í því fólst meðal annars að fá leiðbeiningar atferlisfræðings: 

Hann á að ráðleggja okkur varðandi það að halda börnum og allt þetta sem maður 

vill ekki einu sinni hugsa að maður þurfi að gera, en það bara þarf að kenna manni 

það 

Í þeim tilfellum þar sem fósturbörn voru í viðtölum hjá sjálfstætt starfandi 

sérfræðingum var misjafnt hvort og þá hversu mikil samskipti viðmælendur höfðu haft 

við viðkomandi sérfræðinga.  Í sumum tilfellum fólust samskipti fósturforeldra við þessa 

aðila helst í því að koma barninu í viðtöl og taka á móti þeim þegar viðtali lauk, en ekki fór 

fram sérleg ráðgjöf til fósturforeldra samfara viðtölunum.  Í einu tilfelli fóru viðtöl fram á 

heimili fósturforeldra og áttu viðmælendur þá töluverð samskipti við viðkomandi: 

Hann kom vikulega heim, stundum spjölluðu þau í smá stund en síðan var barnið 

rokið út að leika og þá gátum við notað restina af tímanum til að tala, það var ofsalega 

þægilegt 

Í þeim tilfellum þar sem börn höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi var það í verkahring 

fósturforeldra að fylgja barninu í meðferð í Barnahúsi og í einu tilfelli fékk viðmælandi 

ráðgjöf sérfræðings þar samhliða meðferð barnsins: 

Barnið fór á þriggja vikna fresti í viðtöl og sálfræðingurinn reyndist okkur mjög vel og 

gat aðeins aðstoðað mig og gefið mér leiðbeiningar um hvernig ég ætti að hjálpa 

barninu og vinna með því 
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Samskipti við aðstandendur og fagfólk er mikilvægur hluti þess að vera fósturforeldri.  

Fósturforeldrar þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi slíkra samskipta og þess að eiga 

gott samstarf við þessa aðila.  Þó svo slík samvinna geti verið bæði umfangsmikil og 

tímafrek getur hún reynst fósturforeldrum vel við umönnun fósturbarna. 

8.2.3 Mikilvægi tengslamyndunar 

Í máli flestra viðmælenda kom fram að tengsl og tengslamyndun skiptu töluverðu máli í 

hlutverki þeirra.  Viðmælandi sem hafði verið með unglinga í fóstri lýsti því á eftirfarandi 

hátt hversu misjafnlega tækist að mynda tengsl: 

Sum kunna bara enginn tengsl og þá kannski gengur ekkert að ná tengslum þó það 

gangi vel að umgangast þau, það er tvennt ólíkt...það er líka mjög misjafnt eftir 

einstaklingum hvað manni langar að umvefja þau...á einum stendur „komdu og 

faðmaðu mig“ og hann leyfir manni vel að faðma sig en á öðrum stendur „láttu mig í 

friði en faðmaðu mig samt“, þeir eru báðir tilbúnir og þeim vantar hlýjuna en annar 

bara getur ekki sagt frá því...en þó þeim vanti þessa hlýju og vilji faðmlagið þá er 

ekkert endilega þar með sagt að þeir séu að tengjast manni 

Í einu tilfelli hafði barn verið greint með tengslaröskun og lýstu viðmælendur því á 

eftirfarandi hátt: 

Barnið var mikið hjá ömmu sinni og afa á þessum tíma sem talað er um sem 

næmiskeið og við þau á barnið góð tengsl, en aftur á móti er barnið líka mikið eitt 

með foreldri sínu sem er tengslaraskað... það er ekki flinkt í vinasamböndum og fyrst 

núna sem það hleypir okkar nánustu inn í sitt net en barnið hleypir ókunnugum allt 

of langt inn, mörkin eru mjög óljós 

Í öðru tilfelli töldu viðmælendur fósturbarn bera með sér einkenni tengslaröskunar, 

þrátt fyrir að barnið hefði ekki formlega greiningu þess efnis: 

Barnið er mjög tengslaraskað, hoppar í fangið á hverjum sem er og er gjörsamlega 

opin bók, núna eigum við sterkari tengsl, en áður þá bara spáði barnið ekkert í því 

hvort ég væri að koma eða fara, eða hvort ég var yfirleitt hérna 

Þá lýstu viðmælendur því einnig hvernig börn áttu auðveldara með að mynda tengsl 

við annað hvort fósturforeldranna: 

Það var erfiðara fyrir barnið að mynda tengsl við fósturföður, kannski af því mamma 

þess hafði verið að koma með hina ýmsu kalla inn á heimilið 

Þau ná miklu meira að tengjast, ég er að bjarga barninu sem þarf að gera allt fyrir og 

hafa allt í control, en þau ná miklu meira að tengjast á einhvern veginn sínu innra 

byrði 
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Þá kom fram í máli eins viðmælanda hvaða áhrif það hefði á tilgang fóstursins ef ekki 

tækist að mynda tengsl við börnin: 

Það er tvennt ólíkt að vera með barn í fóstri sem maður nær að tengjast eða barn 

sem maður nær ekki að tengjast.  Ef það eru bara lokaðar dyr þá er ekkert mál að 

gefa bara að borða og kenna þeim á þvottavélina og það líður þessi tími, en sem 

betur fer er það algengara að manni finnist maður ná til þeirra 

En þrátt fyrir að viðmælendur hafi upplifað að fósturbarn hafi ekki myndað tengsl í 

fóstrinu þá lýsti einn viðmælandi eftirfarandi: 

Það var einn einstaklingur sem ég taldi mig ekki ná neinum tengslum við, en var samt 

hérna lengi, en í dag er viðkomandi að bjóða manni inn í líf sitt og leita hingað þannig 

að tengslin hafa trúlegast verið þó þau hafi verið óljós...kannski er maður búin að sá 

einhverju fræi og það tekur bara langan tíma að koma upp 

Tengslamyndun og hæfni til tengslamyndunar skiptir töluverðu máli fyrir árangursríka 

fósturvistun.  Mikilvægt er að fósturforeldrar geti sjálfir myndað tengsl við fósturbörnin 

og hjálpað þeim að mynda ný tengsl og viðhalda eldri tengslum. 

8.3 Stuðningur 

Í máli viðmælenda kom fram að þeir flokkuðu stuðning með tvennum hætti, stuðning sem 

hægt væri að nálgast í gegnum hið opinbera og síðan það stuðningsnet sem 

fósturforeldrar sjálfir hafa komið sér upp.  Undir þessum efnisþætti komu því fram tvö 

þemu mikilvægi formlegs stuðnings og stuðningur jafningja. 

8.3.1 Mikilvægi formlegs stuðnings 

Í flestum viðtölum kom fram að almennt virtist ekki gert ráð fyrir því að fósturforeldrar 

þyrftu á formlegum stuðningi að halda.  Hjá tveimur viðmælendum kom fram að gert 

hafði verið ráð fyrir handleiðslu sérfræðings í fóstursamningi, en þá var um styrkt fóstur 

að ræða: 

Okkur var gert að fara til sálfræðings, þá átti barnið að fara, foreldrarnir og við sem 

fósturforeldrar og okkur þótti það bara pínku kjánalegt en það er örugglega bara út 

af því að við kunnum það ekki...hver og einn fósturforeldri ætti í sjálfu sér að eiga 

einn sálfræðing til að spjalla við 

Þrátt fyrir að viðmælandinn notaði orðin „okkur var gert“ þá saknaði viðkomandi þess þó 

að hafa ekki verið boðið upp á fleiri viðtöl: 
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Hann sagði bara „svo hafið þið samband þegar þið þurfið á að halda“, hefði verið 

mjög gott ef hann hefði sagt „svo heyri ég í ykkur eftir tvo mánuði“...fórum í tvö viðtöl 

Í hinu tilfellinu kom fram að fósturforeldrum stóð til boða handleiðsla en viðmælandi var 

hins vegar hissa á því að ekki stæði meira til boða með barni í styrktu fóstri: 

Ég var mjög hissa á því að það fylgdi ekkert með þessu barni umfram önnur 

fósturbörn því það var búið að tala svo mikið um að það væri svo massívur stuðningur  

En það er líka stuðningur fólgin í því fyrir fósturforeldra að börn sem glíma við mikla 

erfiðleika séu í reglulegum viðtölum hjá sérfræðingum: 

Svo var barn sem við vorum búin að keyra þrisvar eða fjórum sinnum til sálfræðings 

og hún sagði „barnið ætlar ekkert að opna sig, þetta gengur ekkert, þú þarft ekki að 

koma meir“ og þá höfðum við ekkert 

Aðspurður um hvort væri mikilvægara, handleiðsla sem fælist í því að fást við vanda 

barnsins, eða stuðningur fyrir fósturforeldrið sjálft hafði einn viðmælanda þetta að segja: 

Það er bæði jafn mikilvægt, ef maður er ekki sjálfur í lagi þá getur maður ekki hjálpað, 

þetta er eins og með súrefnisgrímuna, þú byrjar á því að setja hana á sjálfan þig og 

þá geturðu sett hana á barnið 

Viðmælandi sem var að taka barn í fóstur í fyrsta sinn taldi mikilvægt að 

fósturforeldrar fengju meiri stuðning í upphafi fósturs: 

Við skrifum undir samning um varanlegt fóstur, ég sé dagsetninguna 5. Janúar 2024 

og ég bara vá... sé þessa dagsetningu fyrir mér lengst inni í framtíðinni og bara þyrmir 

yfir mig, ég svaf ekki í margar vikur, ég var bara andvaka, ég vissi ekki hvað ég hét og 

þarna hefði ég svo innilega þurft að fá einhvern til þess að tala við og fá smá 

handleiðslu bara fyrir mig...ég fékk algjört sjokk 

Ég hefði viljað fá meiri stuðning til að byrja með, hefði viljað byrja strax hjá 

sálfræðingi, barnið var í Barnahúsi og sálfræðingurinn þar hjálpaði mér, ég spurði og 

reyndi alltaf að fá eins og ég gat allsstaðar, en ég hefði viljað fá einhvern sem fókusaði 

bara á mig, að ég yrði styrkt í mínu hlutverki til þess að geta hjálpað barninu 

meira...því þetta er allt öðruvísi heldur en tempertantrums hjá öðrum krökkum á 

sama aldri, öðruvísi nálgun sem þú þarft að beita og það er doldið erfitt, ég hringi 

ekkert í vini mína til að leita ráða með þetta barn 

Hjá þremur viðmælendum kom fram að þeir hefðu óskað eftir handleiðslu 

sérfræðinga og var það upplifun þeirra að félagsráðgjafar tækju jákvætt í slíkar beiðnir, 

hins vegar gæti afgreiðsla slíkra beiðna tekið langan tíma: 
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Þetta var kynnt þannig fyrir mér að það er svo svaðalegt öryggisnet, 

barnasálfræðingar, félagsfræðingar og þessir og hinir og ég bað um það strax á fyrsta 

fundi...það liðu 7 mánuðir...ég var orðin langþreytt...það bara gekk svo mikið á og ég 

bara ótrúlega þreytt.   

Guð það liðu nokkrir mánuðir, ætli það séu ekki svona 10 mánuðir 

Í einu tilfelli nefndu viðmælendur það að hafa fengið mikinn stuðning strax frá 

upphafi fósturvistunar: 

Svo kemur barnið og þá hefst samvinnan við barnavernd og við erum ábyggilega 

þrisvar í viku í samskiptum við barnavernd fyrstu mánuðina...félagsráðgjafinn veitti 

okkur heilmikinn stuðning þessa fyrstu mánuði 

Hjá viðmælendum kom fram að í fóstursamningi um varanlegt fóstur er yfirleitt talað 

um að félagsráðgjafi heimsæki fósturheimili einu sinni á ári og ekki sé gert ráð fyrir 

stuðningi umfram það.  Fram kom að það geti síðan verið á hvorn veginn sem er, meiri 

stuðningur eða minni: 

Í samningsgerðinni segir félagsráðgjafinn „já svo kem ég bara í heimsókn einu sinni á 

ári“...við erum búin að hitta hann nokkrum sinnum í mánuði síðan þá og barnið búið 

að vera hjá okkur í tvö og hálft ár 

Ég er hissa hvað barnavernd hefur lítið verið að skipta sér af...stundum upplifi ég 

þetta sem algert áhugaleysi...það voru heimsóknir fyrstu tvö árin, félagsráðgjafinn 

eflaust brunnin í sínu starfi því svo kom nýr og hann hringdi og vildi hitta okkur og 

virtist miklu áhugasamari um barnið og okkur 

Fram kom að upp gætu komið tímabundnar aðstæður þar sem fósturforeldrar þyrftu 

á auknum stuðningi að halda og var þá sérstaklega nefnt þegar fósturforeldrar eru kallaðir 

fyrir dómara eða barnaverndarnefnd:   

Mér fannst þetta bara pirrandi, mér fannst þetta vera bögg, leiðinlegt og erfitt út af 

barninu, ég vildi hlífa því við þessu... mér fannst sárt að horfa upp á að það væri verið 

að hringla í barninu, gera það óöruggt, því maður vinnur svo mikið í því að sjá 

framfarir og láta það finna til öryggis en svo dúkkar þetta upp 

Þá höfðu viðmælendur í einu tilfelli fengið hvoru tveggja hjónaráðgjöf, vegna mikils 

álags á þeirra samband vegna fósturbarns, og einstaklingsráðgjöf vegna áfalla í 

fjölskyldunni.  Töldu viðkomandi að: 

Barnavernd hljóti að vita hvað það er mikið álag á hjónaband að vera með 

fósturbörn... ef við foreldrarnir erum ekki í takt þá hefur það náttúrulega mikil áhrif 

á krakkana og þau vita það  
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Einhverjir kváðust ekki þurfa á stuðningi að halda, umfram það sem fælist í 

samskiptum við félagsráðgjafa en sögðu að það vildi gleymast, þau skilaboð sem borin 

hefðu verið fram á Foster PRIDE námskeiðinu: 

Við hefðum allan þann stuðning sem við þyrftum, það eina sem við þyrftum væri að 

hringja eftir honum, það væru sérfræðingar, sálfræðingar og allur pakkinn, sem væri 

til í að hjálpa 

Stuðningur getur falist í góðum samskiptum félagsráðgjafa við fósturforeldra en 

einnig í aðkeyptri þjónustu sérfræðinga, hvort heldur sem er fyrir fósturforeldra eða 

fósturbörn.  Þá þurfa fósturforeldrar á stuðningi að halda varðandi vanda barnanna en 

þeir þurfa ekki síður stuðning í formi handleiðslu á eigin tilfinningar og upplifanir. 

8.3.2 Stuðningur jafningja 

Í flestum viðtölum kom fram að sá stuðningur sem fósturforeldrar hefðu hverjir af öðrum 

væri ekki síður mikilvægur en sá stuðningur sem þeim stæði til boða af hálfu 

félagsráðgjafa eða annarra fagaðila.  Þannig höfðu nokkrir viðmælenda komið sér upp 

tengslaneti annarra fósturforeldra, en í flestum tilfellum höfðu þau tengsl upprunalega 

orðið til á námskeiðum á borð við Foster PRIDE og PTMO: 

Hópurinn okkar af Foster PRIDE er með facebookhóp og erum okkar eigin 

stuðningsgrúbba þar, sem er rosalega fínt, þar sem maður getur talað saman og 

fengið ráð og svona 

Það sem Foster PRIDE gerir fyrir mann er kannski helst tengslanetið við aðra 

fósturforeldra, það hjálpar manni 

Þá áttu viðmælendur í einhverjum tilfellum vini og jafnvel ættingja sem voru 

fósturforeldrar og leituðu þeir því stuðnings þangað: 

Ég er með ættingjatengsl innan hópsins sem var á námskeiðinu og svo á ég aðra góða 

vinkonu sem ég hef getað leitað mjög mikið til, sem ekki var með mér á þessu 

námskeiði, sem er samt fósturforeldri, en ég hef aðallega verið að hitta fólk á 

námskeiðum og svo aðeins á facebook, en þetta eru mál sem maður talar ekki um 

við hvern sem er, þess vegna er mjög gott að eiga ættingja og vini sem eru í því sama 

Einn viðmælandi sagðist sjálfur hafa komið sér upp stuðningsneti og taldi stuðning 

jafningja mikilvægari en faglega handleiðslu: 

Ég er með stuðningsnet í rauninni, bara sem ég hef komið mér upp, aðrir 

fósturforeldrar...þó að sálfræðingar séu alveg góðir þá vita þeir í rauninni ekki, þeir 
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geta sagt þér hvenær þú bregst rétt eða rangt við en það er bara öðruvísi að tala við 

aðra sem hafa verið í þessari stöðu, af því þetta er bara ekki alltaf dans á rósum 

Þá nefndu nokkrir viðmælendur að á vegum Félags fósturforeldra væru haldnir fundir 

sem væru mikilvægur vettvangur fyrir fósturforeldra: 

Kaffihúsafundir eru einu sinni í mánuði og það er mjög misjafnt, það kom enginn um 

daginn en svo getur verið 20, en oftast er þetta einmitt fólk sem er í einhverjum 

erfiðleikum sem kemur, vantar að pústa eða fá ráð...þeir sem eru í góðum málum, 

þeir kannski finna ekki hjá sér þörf til að mæta á svona fundi en þetta er oft einmitt 

þegar fólk þarf að fá stuðning, þetta er rosalega góður vettvangur 

Hjá viðmælendum sem ekki hafði verið boðið að sitja Foster Pride kom fram að 

kaffihúsafundir hefðu reynst þeim vel: 

Að hafa fengið að tala við aðra fósturforeldra, maður hefur lært heilmikið hvernig 

þetta kerfi virkar, því við höfðum ekki hugmynd, við vorum bara ein á báti, en þarna 

fengum við sögur foreldra...og líka svolítið sem mér finnst við hafa grætt rosa mikið 

á, að hafa rætt við fólk með börn í styrktu fóstri, það sem við erum að ganga í 

gegnum, þau vandamál sem hafa komið upp, hegðunarlega og annað 

Aðrir tóku í þann streng, að hafa nýtt sér kaffihúsafundi á tímabilum þar sem 

erfiðleikar voru á heimilinu: 

Ég mætti á einhverja kaffihúsafundi, á tímabilum þar sem ég þurfti að pústa, það var 

gott 

Þá lýstu viðmælendur því hvernig þeir hefðu getað leitað beint til stjórnar félagsins 

eftir leiðbeiningum, í öðru tilfellinu við gerð fóstursamnings og hinu tilfellinu þegar 

ítrekuðum beiðnum um handleiðslu hafði ekki verið sinnt: 

Nýji félagsráðgjafinn hringdi í okkur og spurði hvort við vildum ekki ráðfæra okkur við 

aðra fósturforeldra fyrir samningsgerðina...ég þekkti eina í stjórn félagsins og bara 

„má ég koma til þín“  

Þau í stjórninni sögðu mér að skrifa harðort bréf og bara krefjast þess að fá ákveðin 

sálfræðing sem var mælt með sérstaklega og þá kom það 

Í máli eins viðmælanda kom fram að mikilvægt væri að efla félag fósturforeldra: 

Þetta er mjög verðugur málaflokkur og félagið þyrfti að vera stærra og öflugra, 

komast á fjárlög eins og íslensk ættleiðing, þá væri hægt að reka skrifstofu með 

starfsmanni sem gæti hjálpað fólki, fólk er að lenda í mörgum erfiðum málum og oft 

kannski í samskiptum við barnaverndirnar, þyrfti einhvern með lagabakgrunn eða 

lögfræðiþekkingu sem gæti verið fólki innan handar 
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Stuðningur jafningja er ekki síður mikilvægur en formlegur stuðningur frá hinu 

opinbera.  Félag fósturforeldra stendur fyrir mánaðarlegum fundum og þangað leita helst 

þeir sem þurfa á stuðningi og hvatningu að halda.  Þá hafa fósturforeldrar myndað tengsl 

sín á milli, helst í gegnum þau námskeið sem haldin eru á vegum Barnaverndarstofu en 

einnig höfðu viðmælendur tengsl við aðra fósturforeldra sem myndast höfðu á öðrum 

vettvangi. 
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9 Umræða 

Hér að framan hefur verið fjallað um hugtakið fóstur, hvernig staðið er að leyfisveitingum 

og þjálfun fósturforeldra, hvaða þættir teljast veigamestir í umönnun fósturbarna, 

hlutverk fósturforeldra, hlutverk félagsráðgjafa og samband og samskipti félagsráðgjafa 

og fósturforeldra.  Auk þess hefur verið gerð grein fyrir þeim lagaramma sem 

barnaverndaryfirvöld starfa eftir ásamt því að fjalla um réttindi barna og síðast en ekki 

síst hversu mikilvægan sess fræðilegar kenningar um tengsl og tengslaraskanir ættu að 

skipa í umfjöllun um málaflokkinn.  Tilgangurinn með þessari umfjöllun er að varpa ljósi á 

hlutverk fósturforeldra, hvaða verkefnum þeir sinna, hvaða kröfur hið opinbera gerir til 

þeirra, hvaða undirbúning þeir fá og hvaða stuðningur þeim er veittur til að sinna hlutverki 

sínu. 

Með þessu var leitað svara við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi en þær voru: Er samræmi í þeim kröfum sem gerðar eru til fósturforeldra og þess 

hvaða undirbúning og stuðning þeir fá? og Er þörf á úrbótum þegar kemur að undirbúningi 

og stuðningi við fósturforeldra?.   

Í afar stuttu máli má segja að hið opinbera geri þær kröfur til fósturforeldra að þeir 

sinni afar flóknum og viðamiklum verkefnum.  Til þess fá þeir undirbúning sem nemur 30 

klukkustunda námskeiði á vegum Barnaverndarstofu, Foster PRIDE.  Sá undirbúningur 

sem barnaverndarnefndir veita fósturforeldrum er nær undantekningalaust veittur sem 

munnlegar upplýsingar í símtali félagsráðgjafa við fósturforeldri.  Ekkert fast form virðist 

á þeirri upplýsingagjöf og er það reynsla fósturforeldra að veigamiklar upplýsingar séu 

ekki veittar.  Varðandi þann stuðning sem fósturforeldrum býðst meðan á vistun barns 

stendur þá er ekki fast form á slíku, samskipti félagsráðgjafa og fósturforeldris snúa 

nánast eingöngu að vanda barnsins og lítið virðist hugsað til þess hvaða áhrif barnið eða 

vandamál þess hafa á líðan fósturforeldris eða fjölskyldunnar sem fyrir var á 

fósturheimilinu.  Af því sem fram kemur í athuguninni má því álykta að (1) ekki sé 

samræmi í þeim kröfum sem gerðar eru til fósturforeldra og þess hvaða undirbúning og 

stuðning þeir fá og (2) að mikil þörf sé á úrbótum í málaflokknum. 

Gagnlegt er að skoða nánar hvernig niðurstöður falla að þeim kenningagrunni sem 

lagður var til grundvallar hér að framan. 
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Það má vera ljóst að það hæfnismat og undirbúningur sem fer fram í gegnum 

námskeiðið Foster PRIDE er mikilvæg undirstaða fyrir það hlutverk sem fósturforeldrum 

er ætlað að sinna og því mikilvægt að allir fósturforeldrar sitji námskeiðið.  Viðmælendur 

lýstu almennt yfir ánægju með námskeiðið og efni þess en margir óskuðu eftir því að fá 

frekari fræðslu og þjálfun eftir að börn væru komin í fóstur á heimilið.  Slík þjálfun hefur 

almennt ekki verið í boði hérlendis, með þeirri undantekningu að tveimur hópum 

fósturforeldra var boðið að sitja námskeiðið PTMO.  PRIDE býður upp á fleiri kosti til 

þjálfunar en nú eru nýttir hérlendis og eru þeir ætlaðir fósturforeldrum sem þegar hafa 

tekið til starfa.  Þá hafa rannsóknir sýnt að þau þjálfunarmódel  sem gera ráð fyrir þjálfun 

inni á heimili fósturforeldra eftir að börn eru komin í fóstur gefa jafnan betri árangur en 

sú þjálfun sem veitt er eingöngu sem undirbúningur. 

Niðurstöður sýndu að minnihluti þátttakenda sótti Foster PRIDE áður en börn komu 

til þeirra í fóstur, í tveimur tilfellum var um ættingjafóstur að ræða þar sem leyfi fékkst á 

undanþágu, en í hinum tilfellunum var ekki um slíkt að ræða.  Þeir viðmælendur sóttu 

námskeiðið þó fljótlega eftir að barn var komið í fóstur.  En spurningin vaknar um það af 

hverju ekki sé gert ráð fyrir ættingjafóstri á námskeiðinu, vandi barnanna verður ekki 

umfangsminni þó svo barnið fái heimili hjá ættingjum.  Málin geta jafnvel talist flóknari 

þar sem fósturforeldrar þurfa að setja kynforeldrum, ættingjum sínum, skýr mörk 

varðandi umgengni og samskipti.  Svör viðmælanda sýndu að upplifun þeirra var að þeir 

væru einangraðir í hlutverki sínu og hefðu ekki þann stuðning sem aðrir lýstu sem 

mikilvægum, stuðningi jafningja.  Þeir fósturforeldrar sem ekki stendur til boða að sitja 

námskeiðið verða því hvoru tveggja af mikilvægri fræðslu og undirbúningi undir flókið 

hlutverk, ásamt því að hafa ekki sama aðgang að jafningjum. 

En undirbúningur felst einnig í þeim upplýsingum sem félagsráðgjafar eiga að veita 

fósturforeldrum um hagi barns.  Í stöðlum Barnaverndarstofu um vistun barns utan 

heimilis, í barnaverndarlögum og reglugerð um fóstur er kveðið á um að veita skuli sem 

ítarlegastar upplýsingar.  Á þessu virðist vera töluverð brotalöm,  fósturforeldrar hafa 

sjaldnast aðgang að skriflegum gögnum um málefni barnsins og þurfa því að treysta á að 

félagsráðgjafinn hafi fullnægjandi vitneskju um hagi barnsins.  Í þessu er ábyrgð 

félagsráðgjafa mikil, því gæði þjónustunnar sem veitt er byggist á því að fullnægjandi 

upplýsingar séu veittar.  Eins og fram kom hér að framan hafði það töluverð áhrif á hvort 



85 

heldur sem er fósturforeldra eða fósturbarn ef fullnægjandi og réttar upplýsingar lágu 

ekki fyrir.  Hér má spyrja á hvers ábyrgð það er að fósturforeldrar fái ekki að vita um 

endurtekin strok barns úr vistun.  Afleiðingar þess fyrir barnið voru sjúkrahúsvist vegna 

lyfjaneyslu og mikill sjálfsskaði ásamt fósturrofi þar sem fósturforeldrar treystu sér ekki 

til áframhaldandi samstarfs vegna þessa barns. 

Í þessu samhengi er áhugavert að líta til þess hvaða hlutverki félagsráðgjafar gegna 

gagnvart skjólstæðingum sínum.  Í umfjölluninni hér að framan var litið á fósturforeldra 

sem skjólstæðinga félagsráðgjafa, þar sem hlutverk félagsráðgjafans var að leiðbeina og 

styðja fósturforeldra til að sinna þeirri þjónustu sem fósturvistun er.  Frumkvöðlar í 

félagsráðgjöf, Mary Richmond og Bertha Reynolds, lögðu áherslu á það hlutverk 

félagsráðgjafans að gefa af sér, á fagleg vinnubrögð og handleiðslu.  Það gerir Kari Killén 

einnig og bætir því við að félagsráðgjafar beri ábyrgð á þeirri þjónustu sem veitt er, því 

sem er gert en ekki síður því sem ekki er gert.  Þá leggja lög um félagsráðgjöf og siðareglur 

félagsráðgjafa einnig þá ábyrgð á herðar félagsráðgjöfum að beita faglegum 

vinnubrögðum í störfum sínum.  En hver er ástæða þess að félagsráðgjafar virðast ítrekað 

bregðast þeirri skyldu sinni að veita réttar og ítarlegar upplýsingar, sem jafnvel leiðir til 

þess að fósturbarn verður fyrir skaða, hvort heldur sem er líkamlegum eða þeim skaða 

sem felst í rofi á fósturvistun.  Velta má upp þeirri spurningu hvort vinnuálag 

félagsráðgjafa sem starfa í barnavernd sé með þeim hætti að þeir hreinlega hafi ekki 

tækifæri til að undirbúa fósturvistun á fullnægjandi hátt.  Ef til vill á þarna einnig í hlut 

skortur á samræmdum vinnubrögðum þar sem upplýsingar eru aðeins veittar munnlega 

en ekki með formföstum hætti.  Þá má einnig velta þeirri spurningu upp hvort 

félagsráðgjafar telji sig ekki bera faglega ábyrgð á vinnslu einstakra mála. 

Ef litið er til þess stuðnings sem félagsráðgjafar veita fósturforeldrum þá virðist hann 

oft vera af skornum skammti og frekar veittur eftir því sem nauðsynlegt er heldur en sem 

fyrirbyggjandi aðgerð.  Í svörum viðmælenda kom þó fram að stuðningur væri með 

ýmsum hætti, meiri en fóstursamningur gerði ráð fyrir en einnig minni en lög gera ráð 

fyrir.  Í flestum tilfellum kom þó fram að fósturforeldrar þyrftu að leita sjálfir eftir 

stuðningnum, hann væri ekki boðin fram að fyrra bragði.  Þá fólst sá stuðningur sem 

veittur var af félagsráðgjöfum helst í því að rætt var um vanda barnsins og hvernig 

bregðast skyldi við honum, en ekki um upplifun eða tilfinningar fósturforeldra. 
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Í þessu samhengi er áhugavert að líta til skilgreininga Kadhusin og Harkness varðandi 

umsjónarhlutverk félagsráðgjafa gagnvart fósturforeldrum.  Hvert hlutverk um sig hafði 

það að markmiði að auka gæði þjónustunnar, í þessu tilfelli umönnun fósturbarna.  Ef vel 

ætti að vera þyrfti samband félagsráðgjafa og fósturforeldris að uppfylla öll þrjú 

hlutverkin, þ.e. stjórnunarlega umsjón, þekkingar/lærdómsumsjón og stuðningsumsjón.  

Félagsráðgjafi sem vinnur náið með skjólstæðingi sínum, fósturforeldrinu, veitir þá meira 

aðhald í upphafi með stjórnunarlegri umsjón, þar sem markmið eru sett og fylgst með því 

hvort unnið sé eftir gæðastöðlum, lögum og reglum.  En með aukinni færni 

fósturforeldrisins í grunnþáttum þjónustunnar gæti félagsráðgjafinn einbeitt sér frekar að 

því að auka þekkingu fósturforeldrisins og aðstoða við að leysa úr þeim vandamálum sem 

kunna að koma upp í fóstrinu.  Jafnframt því að veita fósturforeldrinu tilfinningalegan 

stuðning og vera meðvitaður um hvaða áhrif starfið hefur á andlega líðan 

fósturforeldrisins.  Það virðist mjög einstaklingsbundið hversu vel félagsráðgjafar sinna 

þessu hlutverki umsjónaraðila gagnvart fósturforeldrum. Í flestum tilfellum virðist þó 

hvoru tveggja skorta á þau hlutverk sem felast í stjórnunarlegri umsjón og 

stuðningsumsjón.  Verkefni fósturforeldra eða hvaða markmiðum skuli unnið að eru 

undantekningarlítið ekki skilgreind og þá virðist lítill gaumur gefin að andlegri líðan 

fósturforeldra.  En eins og fram kom í máli fósturforeldra leiddi það til mikillar þreytu og 

jafnvel uppgjafar ef löng bið var eftir handleiðslu á tilfinningar og upplifanir 

fósturforeldra. 

En þó svo verkefni fósturforeldra séu hvergi skilgreind þá kristallast þau í lýsingum 

viðmælenda á vanda barnanna.  Það er ljóst að verkefnin eru viðamikil og oft á tíðum 

flókin og felast í umönnun barnanna, samskiptum við alla þá aðila sem koma að hverju 

barni og tengslamyndun, sem er gríðarlega mikilvægur en vanmetin þáttur í hlutverki 

fósturforeldra.  Athygli vekur að svo virðist sem ekki sé gert ráð fyrir samstarfi 

fósturforeldra við kynforeldra og þá hvort og hvaða hlutverki fósturforeldrar eiga að 

gegna í samskiptum við þá.  Í handbók Barnaverndarstofu er hvatt til þess að 

félagsráðgjafar styðji við jákvæð samskipti kynforeldra og fósturforeldra, en formlegt 

samstarf þessara tveggja aðila virðist hvergi vera skilgreint.  Aðstæður í aðdraganda 

fósturs eru auðvitað með misjöfnum hætti, en svo virðist sem lítill undirbúningur fari fram 

fyrir flutning barns á fósturheimili.  Mikilvægi góðs samstarfs þessara aðila er ótvírætt en 

engu að síður virðist lítill gaumur gefin að því í undirbúningi fósturs.  Þá virðast 
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fósturforeldrar ekki gegna neinu hlutverki í aðlögun barns aftur til kynforeldra og má þá 

velta fyrir sér áhrifum slíks afskiptaleysis á barnið, þ.e. þegar það er flutt á milli heimila án 

nokkurrar eftirfylgdar af hálfu fósturforeldra. 

Eins og fram kemur hér að framan þá er sá þáttur sem mætti telja hvað mikilvægastan 

í umönnun fósturbarna sá að fósturforeldrar hafi forsendur til að aðstoða fósturbörn við 

myndun nýrra tengsla.  Kom það fram í máli viðmælanda að mörg fósturbarna hefðu 

skerta getu til tengslamyndunar.  Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að foreldrar 

almennt búi yfir sterku innra vinnulíkani og hafi sjálfir þá hæfni sem þarf til að geta 

myndað tengsl við börn sín.  Það á ekki síður við um fósturforeldra en á PRIDE 

námskeiðinu er farið yfir mikilvægi tengsla, þess að viðhalda eldri tengslum og byggja ný 

tengsl.  En PRIDE kennir ekki aðferðir til tengslamyndunar og þó svo fósturforeldum séu 

kynntar hugmyndir um það hvað séu góð tengsl, hvað valdi rofi á tengslum og hvaða 

afleiðingar slíkt getur haft þá er það ekki fullnægjandi fræðsla fyrir svo mikilvægt málefni.  

Þá virðist það hæfnismat sem fram fer á PRIDE námskeiðinu ekki meta sérstaklega hæfni 

væntanlegra fósturforeldra til tengslamyndunar. 

Ljóst er að stuðningur jafningja leikur stórt hlutverk meðal fósturforeldra.  

Fósturforeldrar leita hvoru tveggja til annarra fósturforeldra eftir stuðningi og ráðgjöf en 

einnig til Félags fósturforeldra, en í stjórn félagsins sitja á hverjum tíma fósturforeldrar 

með víðtæka reynslu af málefnum fósturforeldra, fósturbarna og málaflokknum í heild.  

Það kom bersýnilega fram í máli þátttakenda að þó þeir nýttu sér ekki reglulega fundi 

félagsins að jafnaði þá höfðu þeir á tímabilum leitað þangað þegar eitthvað bjátaði á og 

þeir þörfnuðust stuðnings og skilnings.  Því verður það að teljast mikilvægur þáttur í 

stuðningi við fósturforeldra í störfum þeirra að félagið sé öflugt í sínu starfi.  Þá stendur 

félagið fyrir fræðslufundum en það er þá eina fræðslan sem fósturforeldrum stendur 

almennt til boða ef frá er talið PRIDE námskeiðið. 
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10  Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að ekki sé samræmi í þeim kröfum sem 

gerðar eru til fósturforeldra og þess hvaða undirbúning og stuðning þeir fá.  Verkefni 

fósturforeldra eru viðamikil og margbrotin og þó svo viðmælendur hafi almennt lýst 

ánægju með Foster PRIDE þá er ljóst að mun viðameiri þjálfun þarf til að hægt sé að segja 

að samræmi sé þarna á milli.  Það sama á við um stuðning við fósturforeldra, hvorki í 

lögum, reglugerðum né stöðlum Barnaverndarstofu er það skilgreint með fullnægjandi 

hætti hvað felst í stuðningi við fósturforeldra.  Þrátt fyrir að almennt sé tekið jákvætt í 

beiðni fósturforeldra um stuðning í formi handleiðslu þá getur afgreiðsla slíkra beiðna 

tekið marga mánuði auk þess sem slíkur stuðningur er sjaldnast boðin fram að fyrra 

bragði. 

Því er ljóst að úrbóta er þörf í þessum málaflokki og því óhætt að setja fram 

eftirfarandi ályktanir og tillögur til úrbóta.  Nauðsynlegt er að öllum fósturforeldrum sé 

tryggð sú lágmarksfræðsla sem felst í PRIDE námskeiðinu og að engar undanþágur sé 

veittar frá því að sitja námskeiðið.  Þá þarf að gera fósturforeldrum kleift að sækja sér 

aukna þekkingu í formi framhaldsnámskeiða á vegum Barnaverndarstofu.  Mikilvægt er 

að samræma þá upplýsingagjöf sem fer fram af hálfu barnaverndarnefnda áður en til 

fósturvistunar kemur, svo tryggt sé að ítarlegar og réttar upplýsingar séu veittar í öllum 

tilfellum.  Einnig þarf að skilgreina með fullnægjandi hætti þann stuðning sem 

félagsráðgjafar skuli veita fósturforeldrum, en um leið þarf að tryggja að félagsráðgjafar 

hafi svigrúm til að veita slíkan stuðning og gert sé ráð fyrir þeim tíma sem þarf að nýta í 

slíkt.  Til hagsbóta fyrir fósturbörn mætti einnig að skoða með hvaða hætti fósturforeldrar 

og kynforeldrar geti átt samstarf, sérstaklega þegar kemur að aðlögun barns aftur heim. 

Hér hefur verið bent á að úrbóta sé þörf innan málaflokksins með því að  bæta hvoru 

tveggja undirbúning og stuðning við fósturforeldra, auk þess sem mikilvægt er að bjóða 

upp á frekari þjálfun og fræðslu.  Með slíku væri markmiðið ávalt að auka gæði þeirrar 

þjónustu sem veitt er.   

Þar sem niðurstöður eru á þann veg að ekki sé samræmi í þeim kröfum sem gerðar 

eru til fósturforeldra og þess hvaða undirbúning og stuðning þeir fá má velta upp þeirri 

spurningu hvaða áhrif það hefur á gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.  Gera má ráð fyrir 

að það hafi einhverjar afleiðingar að undirbúningur teljist ekki fullnægjandi og sömuleiðis 
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að þátttakendur telji þörf fyrir frekari stuðning en nú er í boði.  Það væri því afar áhugavert 

að skoða hvort og þá hvaða áhrif það hefur á gæði þjónustunnar að undirbúningur og 

stuðningur teljist ekki fullnægjandi.  Eins og nefnt var hér að framan varð skortur á réttum 

upplýsingum til þess að barn strauk úr fóstri og skaðaði sjálft sig, í framhaldinu varð 

fósturrof þar sem fósturforeldrar treystu sér ekki til áframhaldandi vistunar barnsins.  Ef 

til vill mætti skoða sérstaklega þær fósturvistanir þar sem fósturforeldrar óska eftir 

fósturrofi með það að markmiði að bera kennsl á þá þætti sem þar hafa mest áhrif.  Í 

framhaldinu mætti síðan skoða hvort samhljómur reynist með þeim niðurstöðum sem 

hér hafa verið settar fram.   

Málaflokkurinn verður undirritaðri áfram hugleikinn og enn eru margir fletir sem 

hægt er að skoða betur.  Má þar helst nefna vinnuferil fósturmála innan barnaverndar, 

hvernig mál eru undirbúin og hvernig fósturvistun er fylgt úr hlaði.  Félagsráðgjafar gegna 

mikilvægu hlutverki þegar kemur að fósturvistunum og er það von undirritaðrar að þessi 

rannsókn verði félagsráðgjöfum hvatning til að styrkja stöðu sína innan málaflokksins með 

því að nýta faglega þekkingu sína og færni til að auka gæði þjónustunnar. 

 

 
 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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Viðauki 1 – Kynningarbréf 

Sjónarhóll, 27. janúar 2016 

Ágætu fósturforeldrar 

Kristín Ósk heiti ég og stunda meistaranám í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, en ég 

útskrifaðist frá sama skóla sem félagsráðgjafi vorið 2005.  Frá því í febrúar 2007 hef ég, ásamt 

eiginmanni mínum, verið fósturforeldri og meðlimur í Félagi fósturforeldra.   

Ég vinn nú að meistaraverkefni mínu sem fjallar um hlutverk fósturforeldra á Íslandi og er 

tilgangur þess að skoða með ítarlegum hætti starfsumhverfi fósturforeldra.  Með því að skoða 

hinn formlega ramma um hlutverk fósturforeldra svo sem lög, reglugerðir, starfsreglur og 

gæðastaðla er markmiðið að kortleggja þær kröfur sem gerðar eru til fósturforeldra af hálfu 

hins opinbera.  Með því að skoða síðan þann undirbúning sem fósturforeldrum stendur til 

boða, hvaða verkefnum þeim er falið að sinna, hver úrlausnarefnin eru og hvaða stuðning þeir 

fá til að sinna hlutverki sínu vonast ég til að varpa ljósi á þau flóknu verkefni sem 

fósturforeldrar sinna.  Með því að beina sjónum mínum að þessu tvennu er síðan markmiðið 

að skoða hvort samræmi sé í þeim kröfum sem gerðar eru til fósturforeldra af hálfu hins 

opinbera og þess hvaða undirbúning og stuðning þeir fá. 

Um eigindlega rannsókn er að ræða þar sem ég mun taka viðtöl við þátttakendur og biðja 

þá um að lýsa fyrir mér reynslu sinni af hlutverki fósturforeldra.  Því leita ég til ykkar eftir 

liðsinni og auglýsi eftir fósturforeldrum sem eru tilbúnir að gefa mér af tíma sínum og taka 

þátt í þessu verkefni.  Um er að ræða eitt viðtal sem tekur um klukkustund.  Þátttakendum er 

heitið fullum trúnaði um þátttöku og það sem kann að koma fram í viðtalinu.  Með samþykki 

þátttakenda verða viðtölin tekin upp (hljóðupptaka) og síðan afrituð á tölvutækt form – hvoru 

tveggja verður aðeins í höndum rannsakanda og verður öllum gögnum eytt innan árs frá 

þátttöku.  Þó er rétt að taka fram að Sigrún Júlíusdóttir, leiðbeinandi minn við verkið, getur 

óskað eftir að fá að sjá afrit af viðtölunum, en þá hefur öllum persónugreinanlegum 

upplýsingum verið breytt. 

Fyrir þá sem hafa áhuga á að fá frekari upplýsingar um rannsóknina og þá sem eru 

reiðubúnir að taka þátt þá má hafa samband við mig í gegnum netfangið koo10@hi.is eða í 

síma 866-2738. 

Með fyrirfram þökk og von um jákvæð viðbrögð 

Kristín Ósk Ómarsdóttir 

mailto:koo10@hi.is
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki 

Háskóli Íslands                          Vormisseri 2016 

Félagsvísindasvið           27. janúar 

Félagsráðgjafardeild 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

  

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða 

gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. Auk þess 

verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur 

til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem á viðtali stendur. 

  

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um 

„fósturforeldra, undirbúning og stuðning“. 

  

_____________________ 

Dagsetning og staður 

  

____________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

  

___________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 

 

 


