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i 

Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er samkynhneigðir fósturforeldrar, reynsla þeirra af 

fósturforeldrahlutverkinu, hvers konar viðmóti þeir hafa mætt af hálfu 

barnaverndaryfirvalda, annarra fagaðila og kynforeldra. Hvort það að gerast 

fósturforeldri er möguleiki fyrir homma og lesbíur að gerast foreldrar?  

Viðhorf samfélagsins hefur í gegnum tíðina einkennst af fullyrðingum um að 

hvorki hommar né lesbíur hafi getu eða hæfni til að ala upp börn vegna kynhneigðar 

sinnar. Börn þurfi bæði móður og föður í uppeldinu og best sé fyrir börn að alast upp í 

gagnkynheigðri fjölskyldu sem er ríkjandi staðalmynd fjölskyldna í samfélaginu. Að alast 

upp hjá samkynhneigðum foreldrum hafi neikvæð áhrif á þroska barna.  

Fræðileg umfjöllun byggir eingöngu á erlendum fræðigreinum þar sem þekkingu 

á þessu sviði skortir hér á landi. Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum 

en tekin voru viðtöl við þrettán samkynhneigða fósturforeldra.   

Niðurstöður sýna að samkynhneigðir fósturforeldrar telja það að gerast 

fósturforeldrar vissulega ein þeirra leiða er hommar og lesbíur geta farið til að verða 

foreldrar. Fósturforeldrahlutverkið feli í bæði lífshamingju og lífsfyllingu auk jákvæðrar 

reynslu sem flestir vilja alls ekki fara á mis við, en því geta líka fylgt erfiðleikar. Flestir telja 

að fleiri hommar og lesbíur geti hugsað sér að verða fósturforeldrar en skortur á aðgengi 

að almennum upplýsingum um málefni fósturbarna og fósturforeldra í samfélaginu skýri 

hugsanlega takmarkaðan fjölda samkynhneigðra fósturforelda. Efla þurfi almenna 

fræðslu um málaflokkinn meðal almennings og samhliða því þurfi að auka og efla faglega 

kynningu á málefninu innan Samtakanna ´78 fyrir þá sem leita leiða til að mega ala upp 

barn. Aukið aðgengi og upplýsingaflæði geti beint sjónum fleiri homma og lesbía að því 

að vilja gerast fósturforeldrar í framtíðinni og um leið fái fleiri samkynhneigðir tækifæri 

sem þeir annars hefðu ekki fengið til að ala upp barn sem sitt eigið.  

 

Lykilorð: fósturforeldrar, samkynhneigðir, viðhorf, barnaverndaryfirvöld, tækifæri.  
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Abstract 

The subject of the essay are gay foster parents, their experience of foster parenting, the 

interface they have met by the child protection, other professionals and birth parents. 

Whether or not it is possible for gay men and lesbians to become fosterparents? 

Societies attitude through time has been influenced by the thought that neither gays nor 

lesbians have the ability or qualificatin to raise children because of their sexual 

orientation. Children need both mother and father in their upbringing and the best way 

for children is to grow up in a heterosexual family that is predominant stereotype of 

families in the community. Growing up with gay parents is thought to have negative effect 

on children's development. 

The theoretical discussion is only based on foreign disciplines where knowledge 

in this field is lacking here. The study is based on qualitative research and interviews with 

thirteen gay foster parents. 

Results show that gay foster parents consider becoming foster parents surely the 

way for gays and lesbians to become parents. The role of foster parenting covers both 

happiness and satisfaction as well as a positive experience that most people prefer not 

miss out on, but it can also have it´s difficulties. Majority of people believe that more gays 

and lesbians could consider themselves as foster parents but lack of public information 

about foster children and foster parenting in society can explain the limited number of 

gay foster parents. It is important to increase education on the issue among the public 

and also to expand and promote professional presentation of the issue within Samtökin 

'78 for those looking for ways to raise a child. Increased access and information can help 

more gay´s and lesbian´s that would like to beome foster parents in the future and  at the 

same time more gay´s get the chance they otherwise would not to raise a child as their 

own. 

 

Password: foster parents, gay, attitude, childprotecion, opportunity. 
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Formáli 

Verkefni þetta er MA-ritgerð í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og er metið til 40 ECTS 

eininga. Höfundur færir þátttakendum bestu þakkir fyrir þátttökuna í rannsókninni og 

þeirra framlag til verkefnisins og um leið þakklæti fyrir að veita höfundi tækifæri til að fá 

innsýn inn í stöðu þeirra og veruleika. Jafnframt vil ég þakka Barnaverndarstofu og 

starfsmönnum hennar samstarfið og aðstoðina við vinnslu verkefnisins. Guðrúnu I. 

Kristjánsdóttur námsráðgjafa og vinnuveitanda mínum Garðabæ stuðninginn og Brynju 

Baldursdóttur prófarkalestur ritgerðarinnar. Ennfremur Anni G. Haugen leiðbeinanda 

mínum fyrir frábæran og faglegan stuðning, leiðbeiningar og hvatningu við verkefnið en 

án alls þess hefði verkið aldrei orðið að veruleika. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni 

þolinmæðina, hvatninguna og stuðninginn á námsferlinum.  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á þær ástæður er liggja að baki því að hommar og 

lesbíur hafa gerst fósturforeldrar, hvaða viðmóti þau hafa mætti af hálfu 

barnaverndaryfirvalda og annarra, reynsla þeirra af fósturforeldrahlutverkinu og hvort fóstur 

er falið tækifæri fyrir aðra samkynhneigða til að ala upp barn. Rannsókn sem þessi hefur ekki 

verið framkvæmd áður hér á landi. 

Fjöldi barna á öllum aldri hefur verið vistaður í fóstri í gegnum aldirnar af ólíkum 

ástæðum bæði hjá ættingjum og óskyldum. Sum þeirra öðluðust tækifæri er þau annars hefðu 

ekki fengið, en svo hefur ekki verið með þau öll (Gunnar Karlsson, 2005).  

Megináhersla barnaverndarlaga nr. 80/2002 er að styrkja fjölskylduna í 

uppeldishlutverki sínu og beita viðeigandi úrræði sem að gagni geta komið. Vægari úrræðum 

skal beitt áður en íþyngjandi úrræðum er beitt líkt og ráðstafa barni í fóstur. Markmið fósturs 

er að tryggja sem best hagsmuni barns til skemmri eða lengri tíma er ekki getur búið hjá 

foreldrum (Barnaverndarlög nr. 80/2002)  

Barnaverndarnefnd ráðstafar barni í fóstur og ber ábyrgð á velja fósturforeldra af 

kostgæfni með þarfir og hagsmuni fósturbarns að leiðarljósi. Jafnframt er það hlutverk 

nefndarinnar að sjá til þess að væntanlegir fósturforeldrar búi barni viðunandi 

uppeldisaðstæður, gæti hagsmuna þess og velferðar. Þeir sýni fósturbarni umhyggju, 

nærfærni og virðingu auk umönnunar, verndar og réttinda í samræmi við aldur og þroska 

barnsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Ár hvert er fjöldi íslenskra barna á öllum aldri ráðstafað annað hvort í tímabundið eða 

varanlegt fóstur og sá fjöldi barna skapar þörf fyrir hæfa fósturforeldra.  

Hér sem og erlendis er langstærstur hluti fósturforeldra gagnkynhneigð pör og 

einstaklingar, en fjöldi samkynhneigðra fósturforeldra hefur aukist töluvert erlendis á síðustu 

áratugum. Ástæðan er mikil þörf fyrir fósturheimili fyrir börn á öllum aldri og skortur á 

fósturforeldrum. Barnaverndaryfirvöld hafa því í ríkara mæli beint sjónum sínum að 

samkynhneigðum pörum og einstaklingum til að koma til móts við skort á fósturforeldrum fyrir 

börn. Breytt viðhorf og lagasetning hefur gefið hommum og lesbíum rétt til að taka börn í 

fóstur og rannsóknaniðurstöður um hæfni þeirra sem uppalanda hafa þar áhrif (Cooper og 

Cates, 2006).  
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Hvað varðar fjölda samkynhneigðra fósturforeldra, para hér á landi, hefur hann aukist 

örlítið á síðustu fimm til tíu árum og kynjahlutfallið verið nokkuð jafnt (Barnaverndarstofa 

2014; Bryndís Guðmundsdóttir, munnleg heimild 01.04.2016).  

Síðastliðin tuttugu ár hefur höfundur starfað sem félagsráðgjafi á sviði barnaverndar. 

Að vinna í barnavernd er fjölbreytt, krefjandi og gefandi starf en um leið viðkvæmur 

málaflokkur þar sem vinna starfsmanna beinist að því dýrmætasta í lífi foreldra, börnum 

þeirra.  

Reynsla höfundar í daglegu starfi hefur verið sú að á stundum hefur reynst erfitt eða 

illmögulegt að koma barni í fóstur vegna skorts á hæfum fósturforeldrum. Að hafa ekki úrræði 

fyrir barn í vanda skapar óöryggi og vanlíðan hjá barni og fjölskyldu þess. Þegar höfundur hefur 

staðið frammi fyrir slíkum aðstæðum og öðrum svipuðum í starfi hefur hann fundið fyrir 

vanmætti, vonleysi og reiði vegna úrræðaleysis barnaverndar og þess að geta ekki komið barni 

til aðstoðar á viðunandi hátt.  

Skortinn má skýra með því að starfandi fósturforeldar treysta sér ekki að til að taka 

fleiri fósturbörn, erfiðleikar barns og aldur, eðli fósturvistunar og fjarlægðir frá nauðsynlegri 

sérfræðiþjónustu fyrir barnið og fleira.  

Kveikjan að rannsókn þessari var reynsla í daglegu starfi, aukin þekking á málefnum 

homma og lesbía og áhugi höfundar á því að viðfangsefni rannsóknar fæli í sér fræðilegt en 

umfram allt hagnýtt gildi á sviði barnaverndar, barnaverndaryfirvöldum, fósturbörnum, 

væntanlegum fósturforeldrum og öðrum hagsmunaaðilum til heilla. 

Hér á landi hefur verið skortur á rannsóknum á sviði barnaverndar en þeim hefur þó  

farið fjölgandi á undanförnum árum, einkum í tengslum við rannsóknir háskólanema. 

Rannsóknir hafa mikilvægu hlutverki að gegna við öflun þekkingar á sviði barnaverndar og um 

leið styrkja þær faglega þekkingu starfsmanna og vinnubrögð þeirra, þjónustuna og alla 

málsmeðferð.  

Í gegnum aldir hafa lesbíur og hommar komið að uppeldi barna, í fyrstu í 

gagnkynhneigðum fjölskyldum. Síðar með öðrum leiðum í nútíma samfélagi eins og að taka 

barn í fóstur (Rannveig Traustadóttir og Þorvaldur Kristinsson, 2003). 

Áður fyrr ríkti mjög neikvætt viðhorf til samkynheigðra þar sem uppeldishæfni þeirra 

var dregin í efna vegna kynhneigðar foreldra.  
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Á sama tíma hafði gagnkynhneigt forræði verið ríkjandi og er að einhverju leyti enn í 

dag. Það felur í sér að tvenndin, móðir og faðir (karl og kona), og uppeldi hjá þeim séu 

fyrirmyndir samfélagsins og allt annað sé frávik frá því sem er eðlilegt og æskilegt (Hick, 2007). 

Þar af leiðandi hafi uppeldi barns hjá samkynhneigðum foreldrum neikvæð áhrif á barnið og 

sé ekki æskilegt að börn alist upp í slíkum fjölskyldum. 

Þó viðhorf, lagasetning og fræðileg þekking hafi bent á að uppeldishæfni og geta 

samkynhneigðra sé svipuð og gagnkynhneigðra virðist enn í dag lifa í gömlum glæðum 

varðandi viðhorf til samkynhneigðra sem uppalenda (Folgerø, 2010). 

Fjöldi erlendra rannsókna hefur sýnt að hommar og lesbíur hafa sambærilega hæfni til 

að ala upp börn og gagnkynhneigðir og rannsóknir sýnt að uppeldishæfni foreldra ræðst ekki 

af kynhneigð þeirra (Goldberg, 2010, Patterson, 1992, Mallon, 2006, Mezey, 2015).  

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á ástæður þess að hommar og lesbíur gerast 

fósturforeldrar, hvaða viðmóti þau hafa mætt sem samkynhneigðir fósturforeldar. Einnig er 

ætlunin að sýna hver reynsla þeirra sé af fósturforeldrahlutverkinu er og hvort hún geti veitt 

vísbendingar um hvort hægt sé að styrkja og efla úrræði barnaverndar og um leið veitt börnum 

uppeldisaðstæður til að þroskast og dafna.  

 

Í upphafi rannsóknar var lagt upp með eftifarandi fjórar rannsóknarspurningar: 

 

1. Hvaða ástæður liggja að baki ákvörðun homma og lesbía um að gerast 

fósturforeldrar? 

2. Hvaða viðmóti mæta samkynhneigðir fósturforeldrar af hálfu barnaverndaryfirvalda 

og annarra? 

3. Hver er reynsla þátttakenda af fósturforeldrahlutverkinu?  

4. Er fósturforeldrahluverkið möguleiki fyrir samkynhneigða að til að ala upp barn?  

Þessi rannsókn byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem rætt er við samkynhneigða 

fósturforeldra á biðlista Barnaverndarstofu eftir að taka barn í fóstur. Fjöldi þátttakenda er 

lítill og í því ljósi er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar og því almennt gildi hennar 

takmarkað. Jafnframt var rætt við Bryndísi Guðmundsdóttur starfsmann Barnaverndarstofu til 

að afla frekari gagna um viðfangsefni rannsóknar í þeim tilvikum þar upplýsingar lágu ekki fyrir 

í opinberum gögnum.  
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Ritgerðinni er skipt í nokkra meginhluta er síðan skiptast í undirkafla. Í fyrsta hluta er 

inngangur er fjallar um viðfangsefni, markmið og mikilvægi rannsóknar. Í öðrum hluta er greint 

frá fræðilegri þekkingu í tengslum við efni rannsóknar og er þar einkum byggt á erlendrum 

rannsóknum þar sem ekki liggja fyrir íslenskar rannsóknir. Í þriðja hluta er fjallað um vinnslu 

barnaverndarmála og vistun barns í fóstri auk þess sem fjallað verður um hvert hlutverk 

barnaverndaryfirvalda er í fósturmálum. Í fjórða hluta er greint frá kenningum um 

samkynhneigð og ríkandi viðhorfi samfélagsins gagnvart samkynhneigðum. Í fimmta hluta er 

aðferðarfræði rannsóknar lýst, gagnasöfnun, úrvinnslu gagna, siðferði rannsóknar, sérstökum 

siðferðilegum álitamálum og annmörkum rannsóknar. Í sjötta hluta eru meginniðurstöður 

rannsóknar birtar og túlkaðar. Í sjöunda hluta, umræðum, má fræðast um ályktanir dregnar af 

rannsóknarniðurstöðum. Í lokaorðum eru dregin saman aðalatriði rannsóknar og greint frá 

vangaveltum og ábendingum höfundar um hvað væri áhugavert að rannsaka frekar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum hluta verða helstu hugtök skilgreind er tengjast viðfangsefni rannsóknar. Gerð verður 

grein fyrir sögulegri þróun á ráðstöfun barna í fóstur hér á landi í grófum dráttum frá miðöldum 

og til nútímans. Ennfremur verður fjallað um þá fræðilegu þekkingu er liggur að baki 

rannsókninni. Nær eingöngu er stuðst við niðurstöður erlendra rannsókna þar sem ekki liggja 

fyrir sambærilegar íslenskar rannsóknir.   

2.1 Skilgreiningar á helstu hugtökum 

Hér verður gerð grein fyrir helstu hugtökum er koma fram í ritgerðinni og tengjast fræðilegri 

umræðu.  

Barnaverndaryfirvöld: Barnaverndaryfirvöld eru þeir sem fara með stjórn barnaverndarmála 

og er samheiti yfir stofnanir er hafa með höndum þau verkefni sem mælt er fyrir um í 

barnaverndarlögum. Stofnanirnar eru barnaverndarnefndir, Barnaverndarstofa, kærunefnd 

barnaverndarmála og velferðarráðuneytið (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). 

Barnaverndarnefnd: Í hverju sveitarfélagi skal starfa barnaverndarnefnd. Sveitarstjórn kýs 

nefndarmenn og skal leitast við að fá fólk með sérþekkingu á málefnum barna til setu í 

nefndinni. Þeir sem valdir eru til setu í henni skulu vera þekktir að heiðarleika og ráðvendni, 

auk þess að hafa góðan skilning á viðfangsefnum barnaverndarnefndar (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).   

Barnaverndarstarfsmaður: Margir aðilar koma að meðferð barnaverndarmála með beinum 

eða óbeinum hætti. Daglegt starf barnaverndarnefndar er í höndum starfsmanna hennar en 

þeir starfa  í umboði nefndarinnar. Barnaverndarnefndum bera að ráða sérhæft starfsfólk 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Anni Haugen, 2008).  

Samkynhneigð: Samkynhneigður „er sá sem upplifir kynferðislegar langanir gagnvart 

einstaklingi af sama kyni. Langanir sem eru bæði tilfinningalegar og líkamlegar“ (Mallon 2006, 

bls. 15).   

Lesbía: Lesbía er „kona sem skilgreinir sig samkynhneigða“ (Mallon 2006, bls. 15).  

Hommi: Karlmaður er „skilgreinir sjálfan sig sem samkynhneigðan“ (Mallon, 2006, bls. 17). 

Fælni gagnvart samkynhneigðum (homophobia): Mismunandi skilgreiningar hafa verið settar 

fram um fordóma eða fælni gagnvart samkynhneigðum, það er gagnvart hommum og lesbíum. 

Ein skilgreiningin er að hugtakið feli í sér í sér neikvætt viðhorf til samkynhneigðrar hegðunar 
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og hin sú  er Georg Weinberg (1973) setti fram að um væri að ræða órökrænan og sjúklegan 

ótta gagnvart samkynhneigðum (Mallon 2006, bls 19). 

2.2 Börn hafa alist fjarri foreldrum í aldanna rás 

Það er ekki nýtt fyrirbæri í íslensku samfélagi að barn alist upp fjarri foreldrum sínum og hefur 

átt sér stað allt frá landnámsöld og fram á vora daga. (Ármann Jakobsson, 2005). 

Frá landnámi og fram til dagsins í dag hafa flest börn alist upp hjá foreldrum sínum, 

sum við góðar aðstæður en önnur erfiðari. En þó hefur alltaf verið einhver hópur barna sem 

hefur alist upp fjarri foreldrahúsum (Gunnar Karlsson, 2005). 

Í fornsögum miðalda, Íslendingasögum og Sturlungu, er greint frá að börn hafi verið 

alin upp utan heimilis hjá nánum ættingjum og óskyldum og verið nefnd ómagafóstur og frjálst 

fóstur (Gunnar Karlsson, 2005). 

Meginástæður þess að börn voru alin upp fjarri foreldrahúsum á miðöldum voru aðrar 

en þær eru í dag, en þeim má skipta niður í eftirfarandi flokka eftir eðli þeirra: Fyrsta ástæðan 

sem nefna má er góðmennska og miskunnsemi þess er tók barn til sín í fóstur, líkt og 

fátækraframfærsla. Önnur ástæðan var sú þegar nánir ættingjar eins og afi og amma tóku barn 

í fóstur í þeim tilgangi að öðlast lífsfyllingu og gleði í ellinni. Þriðja ástæða var foreldramissir 

eða eða til að létta undir með móður er hafði misst eiginmann sinn. Fjórða ástæðan var þegar 

barn var fóstrað til að það fengi uppfræðslu og því kenndir nytsamir hlutir. Fimmta ástæðan 

var að tryggja sættir milli manna og að lokum sjötta ástæðan var þegar feðrum var boðið að 

börn þeirra væru tekin í fóstur til að tryggja liðveislu, tryggja bönd milli aðila og hollustu þeirra 

síðar meir eða þess sem bar ábyrgð á framfærslu barns (Gunnar Karlsson, 2005).  

Ekki má líta framhjá þeirri staðreynd að mörg barnanna er fóstruð voru utan heimilis 

bjuggu við aðstæður og tækifæri er þau annars hefðu ekki átt kost á en það átti hinsvegar ekki 

við öll. Flest voru um sex ára aldurinn er þeim var gert að yfirgefa forelda sína (Ármann 

Jakobsson, 2005; Gunnar Karlsson, 2005). 

Í ritinu ,,Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld” eftir Loft Guttormsson (1983) 

er greint frá niðurstöðum rannsóknar hans um fjölskyldu- og uppeldisferla frá 1750-1850 hér 

á landi. Loftur telur að íslenskt samfélag hafi lítið breytst frá miðöldum og fram yfir miðja 

nítjándu öldina. Því megi ætla að fjöldi barna fóstraður fjarri foreldrahúsum hafi verið svipaður 

frá einveldisöld fram á nýöldina og bæði hjá skyldum sem óskyldum. 



15 

Helstu ástæðurnar fyrir ráðstöfun barnanna hafi verið mikil fátækt en fjöldi foreldra 

hafi ekki getað framfleytt börnum sínum og á grundvelli tilskipunar um húsaga frá 1746 var 

foreldrum gert að fóstra börn sín hjá þeim er efnameiri voru. Jafnframt hafi ríkjandi 

samfélagsgerð, bændasamfélagið, þurft á miklu vinnuafli að halda, þar á meðal börnum, til að 

geta viðhaldið sér þar sem tækni iðnbyltingarinnar hafði ekki verið innleidd hér á landi. Oft 

voru börn frá tíu til tólf ára tekin af fátækum foreldrum og sett niður hjá þeim efnameiri sem 

vinnuafl af hreppnum (Loftur Guttormsson, 1983; Símon J. Jóhannsson og Bryndís 

Sverrisdóttir, 1990). 

Hvað varðar fjölda þeirra barna er alin voru upp fjarri foreldrahúsum eða fóstruð utan 

heimilis á ofangreindum tíma má fullyrða að  fræðimenn hafa gert tilraunir til að komast að 

honum en ekki tekist þar sem heimildir og gögn hefur skort (Loftur Guttormsson, 1983; 

Ármann Jakobsson, 2005). 

 Af manntalinu 1703 dregur Loftur þá álytkun að 80% barna á tímabilinu 1750 til 1850 

hafi búið hjá foreldrum, en fækkað jafnt og þétt til fimmtán ára aldurs. Ástæðurnar hafi verið 

að þegar börn höfðu náð tíu ára aldri var litið á þau sem ,,fullorðna einstaklinga“ er létt gátu 

undir með heimilinu og jafnvel ráðið sig í vinnu og fimmtán ára aldri gátu þau ráðið sig í 

vinnumennsku. En samkvæmt manntalinu 1703 voru fósturbörn 31,8% og niðursetningar 

67,6% af öllum börnum 0-19 ára hér á landi, en þann mikla fjölda megi skýra með miklum 

harðindum og mannfalli áratugina á undan hér á landi (Loftur Guttormsson, 1983).  

En hver var fjöldi fósturbarna hér á landi á síðari hluta nítjándu aldar og í upphafi 

þeirrar tuttugustu og hverjar voru ástæður þess börn voru fóstruð á þeim tíma af öðrum en 

foreldrum þeirra? Til að svara þessum spurningum framkvæmdi Gísli Ágúst Gunnlaugsson 

(1993) lýðfræðilega rannsókn með því skoða mann- og sóknarmannatöl auk kirkjubóka í 

Árnessýslu frá árunum 1801, 1845, 1870 og 1901. Þar kemur fram að helsta ástæða þess að 

börnum var ráðstafað utan heimilis var fátækt. Einn af erfiðleikunum er Gísli stóð frammi fyrir 

í rannsókninni voru mismunandi skilgreiningar er notaðar höfðu verið um fósturbörn og 

tökubörn í ofangreindum skýrslum, en hann lagði síðan að jöfnu í rannsókninni. Hann skipti 

börnunum niður í nokkra aldursflokka: 0-4 ára, 5-9 ára, 10-14 ára og 15-19 ára. 

Rannsóknarniðurstöður sýndu að heildarfjöldi fósturbarna og ómaga breyttist lítið frá 1801-

1901 og var á bilinu 9,1-13,7%. Hlutfallslega voru fósturbörnin fleiri í aldurshópunum 5-9 ára 

og 10-14 ára en 0-4 ára en mögulegar skýringar á því eru að foreldrar hafi verið tregari við að 



16 

láta ung börn frá sér. Eldri börnin hafi frekar verið send í fóstur þar sem þau gátu létt undir 

með sér eða innt af hendi ýmiss konar vinnu. Rúmlega helmingur barnanna eða 60% dvöldu 

hjá afa og ömmu eða öðru venslafólki, 20% hjá fólki nálægt heimilum barnanna og lokum 20% 

hjá óskyldum. Vinskapur réð þar oft um en ekki alltaf. Í þeim tilvikum tókust á hagsmunir 

hreppsins um að greiða sem minnst með barni og hagsmunir fósturbarns en þessir þættir fóru 

ekki alltaf saman. Í mörgum tilvikum bjuggu börnin bæði við andlega og líkamlega vanrækslu 

auk harðræðis (Monika Magnúsdóttir, 1998). 

Í upphafi tuttugustu aldar, líkt og þeim tveimur fyrri, var fátækt ástæða ráðstöfunar 

barna utan heimilis en á vegum Fátækrarnefndar Reykjavíkur árin 1900-1906 voru 71-86 börn 

skráð ómagar og ráðstafað utan heimilis. Sama átti við um mörg börn á landsbyggðinni er voru 

flutt hreppaflutningum til þeirra sem vildu taka börnin til sín gegn sem lægstri meðgjöf (Gísli 

Ágúst Gunnlaugsson, 1993; Gunnar Karlsson, 2005). 

 Við setningu fyrstu heildarlaganna um barnavernd nr. 43/1932 var helsta úrræði þeirra 

að leiðbeina foreldrum eða ávíta þá og ef þær aðgerðir þjónuðu ekki tilgangi sínum var barnið 

fjarlægt frá foreldrum sínum og komið fyrir á öðru heimili og flestum þeirra ráðstafað á 

sveitaheimili til lengri eða skemmri tíma (Símon Jóhann Ágústsson, 1942).  

 Barnaverndarráð Íslands var stofnað á grundvelli laga um barnavernd nr. 43/1932 og 

frá 1936 gaf ráðið út árskýrslur um starfssemi sína og barnaverndarnefnda landsins. Í 

skýrslunum koma fram upplýsingar um ráðstafanir barna í fóstur á vegum 

Barnaverndarnefndar Reykjavíkur í gegnum tíðina og varpa ljósi á fjölda barna í fóstri í gegnum 

tíðina (Barnaverndarráð Íslands, 1936). 

Fjöldi þeirra barna er ráðstafað var utan heimilis á vegum Barnaverndarnefndar 

Reykjavíkur fór ört vaxandi eftir því sem árin liðu. Árið 1935 voru börnin nítján er svo var ásatt 

um en 1939 voru þau fimmtíu og níu til lengri eða skemmri tíma á einkaheimilum eða 

barnaheimilum er rekin voru af frjálsum félagasamtökum og einstaklingum. Helstu ástæðurnar 

fyrir ráðstöfun barnanna voru óviðunandi heimilisaðstæður og hegðunarerfiðleikar barns 

(Barnaverndarráð, 1936; 1941; Bragi Guðbrandsson, 2008).  

Næstu áratugina á eftir fór börnunum ört fjölgandi er vistuð voru utan heimilis vegna 

slæmra heimilisaðstæðna eða erfiðleika barnanna. Á áratugnum 1940 til 1949 var fjöldi 

barnanna 36-155, 1950-1959 voru þau 124-227 talsins (Barnaverndarráð, 1952, 1955, 1959, 

1962). Vert er þó að benda á tölurnar hér að framan endurspegla heildarfjölda barna er 
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ráðstafað utan heimilis en ekki fjölda þeirra barna er sérstaklega fóru í fóstur, en áhersla var 

lögð á að yngri börn færu á einkaheimili en þau eldri fóru á stofnanir en jákvætt viðhorf var til 

stofnunarvistunar barna á þessum tíma hér á landi (Bragi Guðbrandsson, 2008). 

Á árunum 1952-1961 voru 82 börn ráðstafað í fóstur á vegum Barnaverndarnefndar 

Reykjavíkur eða að meðaltali átta börn á ári. Fjöldinn var svipaður næstu árin 

(Barnaverndarráð 1964, 1968). 

 Heildarfjöldi barna er ráðstafað var í varanlegt fóstur árin 1971 til 1980 var alls 201 

barn og fjöldi þeirra mismunandi milli ára (Sigríður Jónsdottir, 1993).  

Árin 1986 og 1987 fóru 30 börn í varanlegt fóstur og 6 börn í reynslufóstur með 

varanlegt fóstur í huga (Barnaverndarráð Íslands, 1990). 

Að lokum fóru á árunum 1990-1992 38 börn í varanlegt fóstur og 25 börn í reynslufóstur 

með varanlegt fóstur í huga (Barnaverndarráð, 1999). 

2.3 Fósturbörn í nútíma samfélagi  

Hér á landi er börnum  eigi hægt að ráðstafa í fóstur án aðkomu eða fyrir atbeina 

barnaverndarnefndar en slíkar ráðstafanir eiga sér stoð í gildandi barnaverndarlögum nr. 

80/2002. En hversu mörg börn hafa farið í fóstur síðastliðna tvo áratugi og hverjar eru ástæður 

vistunar? Til þess að svara þessum spurningum var leitað fanga í skýrslum Barnaverndarstofu 

en stofnunin hefur gefið út árskýrslur um starfsemi sína frá árinu 1995, þar koma fram 

upplýsingar um fósturráðstafnir barnaverndarnefnda landsins auk upplýsinga um fjölda 

fósturforeldra. 

2.4 Tölulegar upplýsingar 

Hér verður greint frá þeirri þróun sem átt hefur sér stað varðandi fjölda barna í fóstri hér á 

landi frá stofnun Barnaverndarstofu 1995, en stofnunin hefur reglubundið gefið út árskýrslur 

um starfsemi sína og starf barnaverndarnefnda, þar á meðal fósturmál.  

Á tímabilinu 1996-2000 var 210 börnum ráðstafað í fóstur á landinu. Af þeim fóru 65 

börn í varanlegt fóstur og 145 börn í tímabundið fóstur. Börnum fækkaði í því varanlega en 

fjölgaði í tímabundu fóstri. Ástæðan er talin að tímabundið fóstur hafi verið nýtt í meira mæli 

en áður sem stuðningsúrræði í barnavernd. Fleiri börn fóru til óskyldra bæði í tímabundið og 

varanlegt fóstur. Nokkuð fleiri umsóknir bárust um að gerast fósturforeldrar eða 192 umsóknir 

og flestar bárust frá umsækjendum utan höfuðborgarsvæðisins (Barnaverndarstofa, 2000). 
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Tímabilið 2001-2009 var 105 börnum komið fyrir í varanlegt fóstur en 493 í tímabundið 

fóstur. Umsóknir um að gerast fósturforeldrar á sama tíma voru alls 528 og eins og áður, flestar 

frá umsækjendum utan höfuðborgarsvæðisins (Barnaverndarstofa, 2004, 2008, 2012).  

Hver þróunin hefur verið frá 2010 til 2015 má sjá á línuritinu hér á mynd 1 og birtist í 

lykiltölum stofnunarinnar fyrir árið 2015 (Barnaverndarstofa, 2016)  

 

Mynd 1 - Fjöldi barna í fóstri 2010-2015 (Barnaverndarstofa, 2016). 

Hér má sjá breytingar á heildarfjölda barna í fóstri 2010-2015 hér á landi og hefur þeim 

fjölgað lítillega. Fleiri börnum hefur verið ráðstafað í varanlegt fóstur en á sama tíma hefur 

börnum í tímabundu fóstri fækkað. 
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Mynd 2 sýnir þróunina er átt hefur sér stað varðandi fjölda barna er ráðstafað hefur verið í 

fóstur 2011-2015. Þær breytingar hafa orðið að fækkun ráðstafana er í tímabundu fóstri en 

fjölgun í varanlegu fóstri. 

 

Mynd 2. Fjöldi barna ráðstafað í fóstur 2011 - 2015 (Barnaverndarstofa, 2016). 

 

Mynd 3 sýnir aldur þeirra barna er ráðstafað er í fóstur á árunum 2010 til 2014. Aldursdreifing 

barnanna bæði í tímabundnu og varanlegu fóstri er nokkuð jöfn. Af heildarfjöldanum var 9,1% 

barnanna ráðstafað í varanlegt fóstur. Af þeim voru 27% 0-5  ára, 19% 6-10 ára, 22% 11-14 og 

32% 15-17 ára.  

 

Mynd 3. Aldurshlutfall barna (N=593) sem ráðstafað var í fóstur 2010-2014  
(Barnaverndarstofa. 2015). 
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Mynd 4. sýnir að lítilleg aukning hefur orðið í fjölda fósturheimilia 2012-2014, fjölgunin hefur 

einkum orðið í Reykjavik og nágrenni.  

 

Mynd 4. Fjöldi heimila þar sem börn voru í fóstri árin 2012 -2014  
(Barnaverndarstofa, 2016). 

Þegar skoðaðar eru árskýrslur Barnaverndarstofu 2000-2010 kemur í ljós að 

meðalfjöldi umsókna um að gerast fósturforeldrar var 63 en á árunum 2011-2013 var hann 63 

umsóknir. Líkt og áður voru flestar umsóknir frá umsækjendum búsettum í Reykjavík og 

nágrenni. Langflestir þeirra er sækja um að gerast fósturforeldri eru metnir hæfir 

fósturforeldrar og synjun leyfis heyrir til undantekninga (Barnaverndarstofa 2001, 2002, 2004, 

2006, 2008, 2012, 2014).  

Árið 2002 fékk fyrsta samkynhneigða parið leyfi til að gerast fósturforeldar hér á landi. 

Í upphafi árs 2015 voru pörin orðin tíu (munnleg heimild Bryndís Guðmundsdóttir, 

01.04.2016). 

Ljóst er að fjöldi barna er ráðstafað í fóstur árlega en til þess að svo geti verið þarf að 

vera til staðar fjölbreyttur og öflugur hópur fósturforeldra sem veitt getur fósturbarni þá 

umönnun, öryggi, festu og vellíðan sem það þarf á að halda. 

Breytt löggjöf og hugmyndafræði innan málaflokksins hefur breytt eðli fósturráðstafna 

á undanförnum áratugum þar sem fleiri fleiri börn fara í tímabundið fóstur og á sama tíma 

hefur börnum í varanlegu fóstri fækkað. Ein margra skýringa er sú hversu forsjársviptingar eru 
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sjaldgæfar hér á landi og af þeirri ástæðu eru örfáum börnum börn ráðstafað í fóstur ár hvert. 

Í rannsókn Sigríðar Jónsdóttur (1993) höfðu 33% foreldra verið sviptir forsjá og barni ráðstafað 

í fóstur af Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar 1971-1987 eða um fjögur börn á ári (Bragi 

Guðbrandsson, 2013). Aftur á móti mál velta fyrir sér hvort breyting sé að verða þar á en í 

árskýrslu Dómstólaráðs og héraðsdómsstólana fyrir árið 2014 kemur fram að 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur hafi lagt fram kröfu um sviptingu forsjár í 32 málum. 

(Dómstólaráð, 2015). 

Breytt hugmyndafræði og rannsóknir á áhrifum stofnanavistunar á börn höfðu þau 

áhrif hér á landi líkt og í öðrum löndum að fjöldi barnaheimila og stofnana er tóku á móti 

börnum til lengri eða skemmri var útrýmt í kjölfar þess reynslan sýndi að slikt ráðstöfun hefði 

slæm áhrif á þroska barna (Bragi Guðbrandsson, 2008). 

2.5. Samkynhneigðir foreldrar - erlendar rannsókir 

Flestir bera þá von og ósk í brjósti að geta orðið foreldrar og geta fengið tækifæri til þess að 

ala upp barn. Líta jafnvel á það sem sjálfsagðan hluta tilverunnar en i mörgum tilvikum er slíkt 

ekki raunin. Þráin og væntingarnar um að gerast móðir/faðir eru óháð kynhneigð fólks en er 

einstaklingsbundin.  

Meirihluti samkynhneigðra einstaklinga ber þá von í brjósti að eignast fjölskyldulíf og 

börn. Staðreyndin er hinsvegar sú að margir hommar og lesbíur kvöddu þann draum er þau 

komu „út úr skápnum“ hér áður fyrr.  

Önnur staðreyndin er sú að hommar og lesbíur hafa ætíð alið upp börn. Fyrst í 

gagnkynhneigðum hjónaböndum og síðar í eigin fjölskyldum. Þau hafa hafa skapað hana með 

aðstoð læknavísindanna með tæknifrjóvgun, ættleiðingum, með því að taka barn í fóstur, með 

því að nýta sér staðgöngumæðrun auk annarra leiða (Goldberg, 2010; Folgerø, 2008; Rannveig 

Traustadóttir og Þorvaldur Kristinsson, 2003; Patterson, 1992). 

Þrátt fyrir þá staðreynd að hommar og lesbíur hafi alið upp börn í gegnum tíðina hafa 

miklar og háværar umræður verið uppi þar sem dregin er í efa hæfni þeirra til að ala upp börn 

og því haldið fram að kynhneigð þeirra ráði mestu um. Uppeldi hjá þeim hafi neikvæð áhrif á 

þroska barns og best er fyrir barn að alast upp í gagnkynhneigðri fjölskyldu með mömmu og 

pabba sem fyrirmyndir (Brooks og Goldberg, 2001; Goldberg 2010). 
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Ein þeirra staðalmynda er hafa verið ríkjandi er sú að hommar og lesbíur vilji ekki verða 

foreldrar þar sem það henti ekki lífsstíl þeirra (Patterson, 1992). Mögulega getur þetta átt við 

einhverja þeirra en ekki alla og jafnframt getur það átt við gagnkynhneigða og aðra (Mezey, 

2015). 

Ýmsir þættir hafa áhrif á ákvörðun fólks almennt um að verða foreldrar. Erlendis hefur 

komið fram að ákvörðun homma og lesbía mótast af bæði af félagslegum og persónulegum 

aðstæðum. Þar skiptir máli hjúskaparstaða, atvinna, stuðningsnet viðkomandi, opinberun 

kynhneigðar, eigin fordómar og fordómar samfélagsins. Ennfremur er mikilvægt aðgengi að 

upplýsingum um möguleika til barneigna, fjárhagsleg staða umsækjenda og aðgengi að 

læknisþjónustu (Mezey, 2015). Margir af fyrrgreindum þáttum eiga án efa líka við um 

barneignir gagnkynhneigða og annarra.  

Fleiri ástæður liggja að baki því að samkynhneigðir taka börn í fóstur en tækifærið til 

barneigna. Í bandarísk rannsókn Teyebjee (2009) þar sem hringt var í 1000 einstaklinga sýndi 

að samkynhneigðir þátttakendur voru almennt tilbúnari til að taka börn í fóstur eða til 

ættleiðinga en aðrir. Meginástæðurnar voru þrá viðmælenda að búa barni viðunandi 

aðstæður innan fjölskyldu og veita barni hjálp í neyð.  

Downs og James (2006) komust að svipaðri niðurstöðu er þeir ræddu við 60 

samkynhneigða fósturforeldra sem höfðu reynslu af því að vera með fósturbarn og töldu þá 

leið eftirsóknarverða til að ala upp eigið barn. Meginástæðurnar voru þráin til að verða 

foreldrar, vangeta til að eignast börn sjálf, löngun til að skapa börnum betri aðstæður, uppfylla 

eigin lífskoðanir og gildi, bæta uppeldisaðstæður barns auk góðrar fjárhagslegrar stöðu er gaf 

þeim tækifæri til að taka barn í fóstur.  

Þráin til að eignast barn og væntingar þeirra að barneignir veiti þeim lífsfyllingu er ekki 

eina ástæðan fyrir því verða fósturforeldrar hjá lesbíum. Barneignir eru álitnar hluti af 

persónulegum þroska þeirra og styrkir ímynd þeirra sem konu Til að uppfylla hvoru tveggja 

hafa lesbíur gerst fósturforeldrar (Hicks, 2006).  

Hommar bera jafnt og aðrir þá von í brjósti að ala upp barn. Þeir hafa í mun minna 

mæli gerst fósturforeldrar en lesbíur. Ástæðurnar eru meðal annars mismunandi lagasetning 

er ríkir um fósturvistanir (Riggs og Due, 2013). Hér má einnig nefna neikvætt viðhorf til 

uppeldishæfni homma og vanþekking starfsfólks á málefnum homma (Hick, 2006). Þetta er sá 

stimpill sem þeir bera er þeir standa frammi fyrir þeim aðilum er sjá um að gefa 
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fósturforeldrum leyfi til að taka börn í fóstur. Og innan stofnana er gagnkynhneigt viðhorf 

ríkjandi um að gagnkynhneigð pör séu fyrirmyndin í samfélaginu og þar með séu 

samkynhneigðir útilokaðir eða síður gefið tækifæri til að taka barn í fóstur (Hicks, 2006). 

Þó svo að viðhorf til samkynhneigðra hafi breyst í gegnum tíðina og orðið jákvæðara 

almennt þá lifir enn í gömlum glæðum. Niðurstöður norskrar rannsóknar Hollekim, Slaatten 

og Andersen (2011) þar sem spurningalisti var lagður fyrir 1246 einstaklinga sýndu að 

meirihluti svarenda hafði efasemdir um að börn ættu að alast upp hjá samkynhneigðum þrátt 

að kveðið væri um jafnan rétt þeirra til fjölskyldulífs lögum samkvæmt.  

Á undanförnum áratugum hefur fjöldi erlendra rannsókna í Bandaríkjunum og Englandi 

sýnt að slíkar fullyrðingar eiga ekki við rök að styðjast. Kynhneigð homma og lesbía hafi ekki 

áhrif á getu og hæfni þeirra til að ala upp barn (Cooper og Cates, 2006; Bos og Sanford, 2009) 

Rannsóknir síðastliðinna áratuga hafa beinst að því að bera saman uppeldishæfni 

lesbía og gagnkynhneigðra foreldra og uppeldishæfni einstæðra mæðra og lesbía. 

Rannsóknarniðurstöður sýna að uppeldishæfni þeirra hópa er bornir hafa verið saman er 

svipuð (Brooks and Goldberg, 2001; Goldberg 2010).  

Á upphafsárum rannsókna á sviði málefna barna og samkynhneigðra foreldra beindust 

rannsóknir að áhrifum uppeldis á þroska barnanna. Lögð var áhersla á að skoða þróun 

kynímyndar, félagslegan þroska, andlega líðan barnanna og kynferðislega misnotkun (Bos og 

Sandfort 2010; Goldberg, 2010, Rannveig Traustadóttir og Þorvaldur Kristinsson, 2003).  

Því var haldið fram að börn samkynhneigðra foreldra þróuðu með sér brenglaða 

kynímynd. Henni má skipta niður í: Kynbundna sjálfsmynd er tengist því hvort einstaklingur 

upplifir karl eða konu, kynhlutverk er felur í sér samfélagsleg viðmið um hvað sé karlmannlegt 

og kvenlegt og kynhneigð er felur í sér hvort einstaklingur skilgreinir sig gagnkynhneigðan, 

samkynhneigðan, tvíkynhneigðan, kynlausan eða annað (Schaffer 1999, Berger 2014).  

Niðurstöður fjölda rannsókna sýna að ofangreind fullyrðing um að börn homma og 

lesbía þrói frekar með sér bregðlaða sjálfsmynd en önnur börn eigi ekki við rök að styðjast 

(Patterson, 1992, 1996). Rannsóknir Kirkpatrick, Smith og Roy (1981), Gomobok og félaga 

(1983) og Green og félaga (1986), þar sem gerður var samanburður á kynbundinni sjálfsmynd 

barna lesbískra og gagnkynhneigðra mæðra, sýndu að börn þeirra fyrrnefndu þróuðu með sér 

kynímynd líkt og önnur börn. Jafnframt sýndu niðurstöður rannsóknar Bos og Sandfort (2010) 

að börn lesbískra mæðra upplifðu minni þrýsting en börn gagnkynhneigðra foreldra um að 
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fylgja hefðbundinni staðalímynd um kynin. Úrtakið í rannsókninni voru hollensk börn 8-12 ára, 

í 63 lesbískum og 68 gagnkynhneigðum fjölskyldum. Þar kom fram að börn lesbía upplifðu 

minni þrýsting frá foreldrum um að fylgja hefðbundinni staðalímynd um kynin. Einng sýndi 

bandarísk rannsókn Goldberg, Kashy & Smith (2012) að samkynkynhneigðir foreldrar mátu 

hegðun barna sinna ekki eins kynbunda og gagnkynhneigðir foreldrar. Þátttakendur í þessari 

rannsókn tóku þátt 44 lesbísk pör, 34 hommapör og 48 gagnkynhneigð pör 2-4 ára barna er 

þau höfðu ættleitt. 

Sömuleiðis hafa rannsóknir sýnt að kynbundin hegðun barna samkynhneigðra foreldra 

er svipuð og barna gagnkynhneigðra. Green (1978) rannsakaði þróun kynhlutverka meðal 

barna lesbískra mæðra. Börnin voru tuttugu og eitt talsins og var fylgst með því hvort börnin 

veldu leikföng í samræmi við kyn sitt. Green ályktaði út frá athugun sinni að börn lesbía þróuðu 

með sér hefðbundin kynhlutverk, líkt og önnur börn. Niðurstöður Green voru í samræmi við 

Hoeffer (1981) er kannaði leikfangaval og leikjaþátttöku tuttugu barna lesbía og einstæðra 

mæðra á aldrinum 6-9 ára.  

Hvað varðar kynhneigð barna lesbía og einstæðra mæðra má nefna rannsókn 

Golomobok, Spencer og Rutter (1983) sem náði yfir börn 27 lesbía og 27 einstæðra mæðra. 

Tekin voru stöðluð viðtöl við mæður og börn auk þess sem spurningalisti var lagður fyrir bæði 

kennara og mæður barnanna. Þá kom í ljós að kynímynd barnanna, kynbundin hegðun auk 

kynhneigðar var svipuð hjá báðum hópum. Ennfremur komust Bobrow, Wolfe and Mikach 

(1995) svipaðri niðurstöðu en þeir öfluðu gagna í rannsókn sinni með því að auglýsa í blaði fyrir 

samkynhneigða karlmenn eftir svörum við tilteknum spurningum. Alls 55 samkynhneigðir og 

tvíkynhneigðir karlar svöruðu og áttu þeir 82 syni sem voru að minnsta kosti 17 ára að aldri. 

Meira en 90% drengjanna voru taldir gagnkynhneigðir og skipti ekki máli hversu lengi þeir 

höfðu búið með feðrum sínum. Tasker og Glomobok (1995) komust að líkri niðurstöðu við 

samanburð á 25 uppkomnum börnum lesbía og 21 uppkomnu barni gagnkynhneigðra 

einstæðra mæðra en niðurstaða þeirra var sú að enginn merkjanlegur munur væri á því 

hvernig börn þessa fólks skilgreindu kynhneigð sína, en stærstur barna lesbía skilgreindi sig 

gagnkynhneigð. 

Sumir samkynhneigðir foreldar hafa haft af því áhyggjur að börn þeirra verði 

hugsanlega fyrir meira aðkasti og stríðni og jafnvel einelti en önnur börn vegna kynhneigðar 

foreldra. Vanfraussen, Ponjaert Kristoffersen og Brewaeys (2002) framkvæmdu eigindlega 
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rannsókn, þar sem rætt var við börn 24 lesbía og 24 börn gagnkynhneigðra foreldra. Voru 

niðurstöður þeirra á þann veg að börnum úr báðum hópum var strítt svipað af hálfu jafningja. 

Aftur á móti sýndi bandarísk lífsgæðarannsókn, þar sem spurningalistar voru lagðir fyrir 39 

stúlkur og 39 drengi á aldrinum 16-18 ára, að þátttakendur mátu lífsgæði sín svipuð. Um 

helmingur barnanna, eða þau sem áttu lesbískar mæður, höfðu upplifað stimplun stríðni, 

útilokun, þau voru álitin öðruvísi eða voru útilokuð af skólafélögum, kennurum, 

fjölskyldumeðlimum og fullorðnum (Gelderen, Gartrell, Bos., Van, Perrin. og Hermanns, 2012). 

Einn af mikilvægum þáttum í þroska barna er félagsleg færni þeirra en hún birtist meðal 

annars í hæfni þeirra í félagslegum samskiptum við jafningja en því hefur verið haldið fram að 

börn homma og lesbía hafi slakari félagslega færni. Í rannókn Chan, Raboy og Patterson (1998) 

þar sem lagðir voru spurningalistar fyrir 55 lesbískar mæður og 25 gagnkynhneigða foreldra 7 

ára barna um félagsfærni þeirra sýndu niðurstöður að börn beggja hópa höfðu sambærilega 

færni í félagslegum samskiptum.  

Undir þær niðurstöður taka Bos og félagar (2007) þar sem börn 74 lesbískra mæðra í 

Hollandi og 78 börn lesbískra mæðra í Bandaríkjunum voru spurð um tengsl við jafnaldra og 

fordóma en meðalaldur barnanna var um 10 ára aldur. Niðurstöðurnar sýndu að börn 

hollenskra mæðra upplifðu minni fordóma en bandarísk börn vegna kynhneigðar foreldra og 

þau voru opnari gagnvart jafningjum varðandi fjölskyldugerð sína. Jafnframt sýndu 

niðurstöðurnar að hollensk börn sýndu minni hegðunarvanda og félagslegan vanda.  

Vellíðan og andleg heilsa barna er alast upp hjá lesbíum og gagnkynhneigðum er 

sambærileg hvað varðar sjálfstraust og andlega líðan eins og þunglyndi og kvíða að mati 

Wainright, Russell og Patterson (2004) og Ponjaerts, Hall og Glomobok (1997).  

Ríkjandi viðhorf um að best sé fyrir börn að alast upp hjá móður og föður hafa leitt af 

sér þá gagnrýni að börn er alast upp hjá hjá einstæðum foreldrum af báðum kynjum og 

samkynhneigðum fjölskyldum skortir fyrirmyndir foreldra af gagnstæðu kyni í uppeldinu og 

hafi neikvæð áhrif á þroska barns. Lesbíur hafa verið mjög meðvitaðar um þessa gagnrýni og 

hafa fundið eigin leiðir til að tryggja að börn þeirra hafi fyrirmyndir karla í lífi sínu jafnframt 

sem þær hafa mótmælt þessari gagnrýni kröftuglega. Í breskri rannsókn Clark og Kitzinger 

(2005) þar sem innihaldsgreining var gerð á áströlskum og breskum umræðu- og 

sjónvarpsþáttum kom fram að lesbíur leggja áherslu á hafa karlmannsfyrirmyndir í lífi barna 

sinna. Þær benda á að innan stórfjölskyldunnar og í félagahópi þeirra séu alls staðar karlmenn 
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sem geti verið fyrirmyndir barnanna. Undir það taka Goldberg og Allen (2007), en þeir ræddu 

við 30 lesbíupör á meðgöngu og þegar börnin voru þriggja mánaða. Meirihluti paranna var 

mjög meðvitaður að barn þeirra ælist ekki upp með karlmannsfyrirmynd en tryggðu það með 

öðrum karlmönnum í eigin stórfjölskyldu og nánasta umhverfi.  

Hommar hafa líka verið meðvitaðir um þá gagnrýni að hafa ekki kvenmannsfyrirmynd 

í lífi barna sinna. Þeir líkt og lesbíur hafa fundið sínar eigin leiðir til að tryggja að svo sé. 

Rannsókn (Goldberg, 2010) sýndi að hommar leggja áherslu á að viðhalda tengslum við 

kynmóður barns eftir ættleiðingu til að tryggja að barnið hefði að minnsta kosti eina 

kvenmannsfyrirmynd í lífi sínu 

Uppeldisaðferðir foreldra hafa áhrif á félagslegan og tilfinningalegan þroska barna og 

hegðun. Í rannsókn Binger og Jacobsen (1989) var lagður spurningalisti fyrir 66 feður, 33 

homma og 33 gagnkynhneigða er áttu að minnsta kosti 2 börn. Af þeim voru sex giftir, 48 

fráskildir og átta höfðu slitið samvistir og fjórir voru ógiftir. Niðurstöður sýndu að 

samkynhneigðir feður sýndu meiri samkvæmni í því að setja mörk, veittu börnum sínum meiri 

athygli og útskýrðu frekar reglur er börnunum voru settar en þeir gagnkynhneigðu. Þeir lögðu 

áherslu á jafnræði í samskiptum og hvöttu börnin til að tjá líðan sína. Enginn munur var á nánd 

í samskiptum foreldra og barna hjá báðum hópum.  

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Binger og Jakobse (1992) á 

uppeldisaðferðum homma og gagnkynhneigðra feðra, en báðir hópar aðhylltust aðferðir er 

hvöttu til aukins sjálfstrausts.  

Á undanförnum árum hafa rannsakendur á beint sjónum sínum að fleiri þáttum er 

tengjast málefnum samkynhneigðra foreldra og barna þeirra en áhrifum uppeldis á þroska 

barnanna. Þeir hafa meðal annars skoðað uppeldisaðferðir samkynhneigðra foreldra, 

samskipti innan fjölskyldna þeirra og á öðrum sviðum. Niðurstöður þeirra hafa bent á 

styrkleika samkynhneigðra fjölskyldna fremur en veikleika (Biblarz og Savci, 2010, Goldberg 

2010). 

Með vísan í ofangreinda umfjöllun má sjá að niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á 

hæfni og getu samkynhneigðra foreldra til að ala upp barn. Þroski barna er alast upp í sam- og 

gagnkynhneigðum fjölskyldum er almennt svipaður þó alltaf sé til einstaklingsbundinn 

mismunur. Fullyrðingar um vanhæfni homma og lesbía sem uppaldenda og neikvæð áhrif á 

þroska barnanna eigi ekki við rök að styðjast almennt þó alltaf geti verið á því undantekningar.  
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Í ljósi efnis ritgerðar er mikilvægt að varpa ljósi á viðhorf barnaverndaryfirvalda 

almennt til samkynhneigðra sem uppalenda og homma og lesbía er vilja gerst fósturforeldrar. 

En barnaverndaryfirvöld eru þeir aðilar er veita væntanlegum fósturforeldrum leyfi til að taka 

fósturbörn. 

Meirihluti fósturforeldra hefur verið gagnkynhneigður í gegnum tíðina en hins vegar 

hefur samkynhneigðum fósturforeldrum fjölgað verulega á síðustu árum í Bandaríkjunum, 

Bretlandi og Ástralíu. Aukin lagaleg réttindi og breytt viðhorf til homma og lesbía hafa þar áhrif 

en ekki síður fjölgun fósturbarna og skortur á hæfum fósturforeldrum (Downs og James, 2006; 

Logan og Sellick 2007; Riggs 2011).  

Þrátt fyrir að viðhorf til samkynhneigðra hafi breyst þá virðist það viðhorf eiga sér 

sterkar rætur að börnum sé best búið hjá gagnkynhneigðum foreldrum. (Logan og Sellick 

2007).  

Fjöldi erlendra rannsókna í Englandi, Bandaríkjunum og Ástralíu sýna að margir þeirra 

er starfa að fósturmálum telja að best sé fyrir börn að alast upp hjá gagnkynhneigðum 

foreldrum. Viðhorf þeirra einkennist af gagnkynhneigðarrembu og jafnvel fordómum. Um leið 

hafi þeir litið einblínt á kynhneigðina við mat á hæfni samkynhneigðra til að verða 

fósturforeldri eða áhrifum kynhneigðar í heildarmati á hæfni væntanlegra fósturforeldra. 

Erlendis hafa verið þróaðir matlistar til að auka fagleg vinnubrögð við mat á hæfni 

samkynhneigðra fósturforeldra í ljósi fyrrgreindra rannsóknarniðurstaðna um viðhorf 

starfsmanna til homma og lesbía er óska eftir að gerast fósturforeldrar (Logan og Sellick 2007; 

Brown, Sebba og og Luke, 2015).  

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir hér á landi á viðhorfi barnaverndarstarfsmanna til 

samkynhneigðra fósturforeldra. Í könnun er höfundur framkvæmdi 2015 í námskeiðinu 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir við Háskóla Íslands var rætt við fimm barnaverndarstarfsmenn 

og lýstu þeir jákvæðu viðhorfi til vistunar barna hjá samkynhneigðum fósturforeldrum og 

reynslu sinni af vistun barna hjá þeim. Allir viðmælendurnir töldu homma og lesbíur jafnhæfa 

og aðra til að sinna hlutverki fósturforeldra (Guðrún Hrefna Sverrisdóttir, 2014).  

Viðhorf annarra fagstétta til samkynhneigðra foreldra skiptir líka máli við val á hæfum 

fósturforeldrum, þar sem samvinna fósturforeldra og skóla er einn hlekkur í stórri keðju til að 

bæta aðstæður og líðan barns og líðan þess í skóla. Larrabee og Youngjoo (2010) komust að 

því að samkynhneigðir foreldrar töldu starfsmenn skóla hafa almennt litla þekkkingu á 
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samkynhneigðum fjölskyldum og 15% töldu kynhneigð sína hafa áhrif á framlag kennara til 

kennslu barna sinna. En rannsókn Hedge, Arerett, White og Deese (2013) þar sem 

spurningalistar voru lagðir fyrir 20 kennara í opinberum skólum og 20 kennara í einkaskólum 

sýndi að viðhorf þeirra til samkynhneigðra foreldra einkenndist af jákvæði.  

Til að breyta viðhorfum fagmanna er mikilvægt að efla kennslu og fræðslu um málefni 

samkynhneigðra í grunn- og framhaldsnámi sem og almennt. Dropinn holar steininn eins og 

viðtalsrannsókn Priscilla Camilleri og Martin Ryan (2006) endurspeglar en þar koma fram að 

félagsráðgjafanemar á lokaári grunnnáms voru töldu homma og lesbíur jafnhæfa og 

gagnkynhneigða foreldra til að ala upp börn.  

2.6 Íslenskar rannsóknir - hagnýtt og fræðilegt gildi 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á svið fósturmála hérlendis, en að stærstum hluta hafa 

nemendur unnið BA verkefni auk nokkurra meistaraprófsverkefna innan háskólasamfélagsins 

meðal annars á sviði mennta- og félagsvísinda auk annarra fræðasviða. Meginviðfangsefni 

þeirra hafa verið málsmeðferð í fósturmálum, fósturbörn og fósturforeldrar.  

Í lok 20. aldar og það sem af er 21. öldinni hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á sviði 

fósturmála og vert að minnast á, en viðfangsefni þeirra og aðferðir við gagnaöflun hafa verið 

mismunandi.  

Árið 1986 gerði Guðrún Kristinsdóttir könnun á eðli vistunar og fóstur barna á aldrinum 

núll til sextán ára á vegum Félagsmálastofnunar Reykjavíkur. Könnunin náði til 150 barna í 

fóstri árið 1986 og byggði á dagálum stofnunarinnar. Niðurstöðurnar sýndu hóp barna er 

ítrekað var vistaður utan heimilis vegna erfiðra aðstæðna kynforeldra, sérstaklega mæðra 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

Viðtalskönnun var framkvæmd af Sigríði Jónsdóttur (1993) á högum og afdrifum 

fósturbarna er höfðu verið í varanlegu fóstri á vegum Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar 

1971-1987 og náði til allra fósturbarna er vistuð voru frá fæðingu til sextán ára aldurs eða þar 

til annað var ákveðið. Símaviðtal var tekið við 132 fósturforeldra eða 80% allra fósturforeldra. 

Af 132 fósturforeldrum voru 26% með tvö eða fleiri börn í fóstri. Spurningalisti var lagður til 

grundvallar efni viðtals. Rannsóknarniðurstöður byggðu á upplýsingum um 168 fósturbörn eða 

83,6% allra fósturbarnanna. Í þeim kom meðal annars fram að meirihluti fósturvistana var á 

grundvelli samþykkis kynforeldra en þriðjungur forsjársviptingar. Flest börnin voru fóstruð hjá 

vandalausum en fjórðungur hjá ættingjum. Vinátta og kunningsskapur fóstur- og kynforeldra 
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átti við í 13% tilvika. Börnin voru flest á aldrinum 0-2 ára, næst 3-5 ára og fæst 5-16 ára við 

upphaf fósturs. Jafnframt kom í ljós að börn sem voru vistuð í fóstri á níunda áratugnum voru 

eldri en þau sem voru fóstruð á þeim áttunda. Fimmtungur fósturbarnanna var ættleiddur af 

fósturforeldum sínum en 30% fósturforeldra höfðu óskað ættleiðingar. Í 16% tilfella höfðu 

kynforeldrar ekki veitt samþykki sitt fyrir að barn þeirra væri ættleitt af fósturforeldrum. Um 

helmingur fósturforeldra eða 48% áttu engin börn er þau tóku barn í fóstur, en í 52% tilvika 

áttu fósturforeldrar sjálfir börn og tekið fósturbarn. Auk þess kom fram að 43% fósturforeldra 

sögðu breytingar hafa orðið á högum þeirra á vistunartímanum en í 44,5% tilvika hefði verið 

um jákvæðar breytingar að ræða en 40% neikvæðar og að lokum í 15% tilvika var ekki hægt 

að segja til um eðli breytinganna. Jafnframt kom fram að fósturforeldrar voru í 60% ánægðir 

með þjónustu stofnunarinnar en í 30% tilvika vildu þeir meiri þjónustu og töldu að frumkvæði 

stofnunarinnar ætti að vera meira. Þeir sem voru óánægðir með þjónustuna voru 5%. Ánægja 

fósturforeldra var meiri en á áratugnum á undan vegna aukinna samskipta þeirra og 

stofnunarinnar en um leið jukust kröfur þeirra og vætingar um meiri stuðning og ráðgjöf. Eitt 

af því sem fósturforeldrar töldu mikilvægt var að haldin yrðu sérstök námskeið fyrir 

fósturforeldra í samræmi við auknar kröfur þeirra til stuðnings og ráðgjafar í hlutverki sínu af 

hendi stofnunarinnar. Jafnframt kom fram að í meirihluta tilvika eða 62% hefði verið gert 

samkomulag um umgengi barns við forsjárforeldri í upphafi fósturs en í 37% tilvika ekki. Í 

ættingjafóstri hefði slíkt samkomulag verið gert í 48% tilvika. Í langflestum tilvikum hefði 

starfsmaður stofnunarinnar gengið frá samkomulagi um umgengina eða 77,4% tilvika en 

21,7% fóstur- og kynforeldrar. Í flestum tilvikum var það geta, vilji eða það að kynforeldrar 

voru ósáttir með samkomulagið um umgengina að það hélst ekki. Aðeins í einu tilviki var það 

vegna þess að fósturforeldrar vildu ekki samskipti og í öðru var það vegna ættleiðingar.  

Árið 2001 framkvæmdi Gallup símakönnun fyrir Barnaverndarstofu á viðhorfi 

fósturbarna og aðstæðum fósturbarna í varanlegu fóstri og byggði á svörum 58 einstaklinga. 

Könnunin sýndi meðal annars að 77% barnanna voru vistuð hjá vandalausum og voru á 

aldrinum 0-14 ára er flest voru á aldrinum 0-3 ára eða 59.5% er þau fóru í fóstur 

(Barnaverndarstofa, 2001). 

Að lokum framkvæmdi Guðrún Kristinsdóttir (2004) rannsókn á upplifun og reynslu 

ungs fólks af fóstri að beiðni Barnaverndarstofu. Viðtöl voru tekin við 16 einstaklinga á 

aldrinum 17-29 ára, um helmingur barnanna var á aldrinum 0-3 ára eða 8, 4 voru 3-4 ára, 3 6-
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7 ára og eitt 12-13 ára er þau fóru í fóstur. Niðurstöðurnar sýndu að meirihluta barnanna hafði 

liðið vel í fóstrinu og vellíðan þeirra byggst á gæðum samskiptanna er þau höfðu við 

kynforelda. Samskiptin voru mismikil og ofast lítil. Samskipti kynmóður voru meiri en kynföður.  

Jafnframt sögðu flest börnin sig hafa búið við góðar aðstæður á fósturheimilinu og litu í 

mörgum tilvikum á fósturfjölskylduna sem sína eigin. Ennfremur að vandi foreldra hafi verið 

það mikill að ástæða hafi verið til vistunar í fóstri. Að lokum hefðu tengsl þeirra við 

barnaverndaryfirvöld verið lítil og yfirvöld mjög fjarlæg í huga þeirra.  

Fyrrgreindar rannsóknir og aðrar sem framkvæmdar hafa verið hér á landi hafa aukið 

fræðilega þekkingu á sviði barnaverndar og fósturmála hér á landi og hafa um leið falið í sér 

hagnýtt gildi er endurspeglast í faglegri vinnubrögðum og bættri málsmeðferð.  

2.7. Lagalegur bakgrunnur 

Hér verður gerð grein fyrir þróun laga um barnavernd frá þeim tíma er fyrstu heildstæðu 

lögin voru sett árið 1932 og sérstaklega beint sjónum að ákvæðum barnaverndarlaga um 

vistun barna í fóstur. 

2.7.1 Eldri lagasetning um barnavernd og vistun barns í fóstri 

Á þjóðveldisöld fengu Íslendingar fyrstu lögbók sína og var hún síðar nefndGrágás. Í þeirri 

merku bók má finna skilgreiningu á fóstri og nefnt var lögfóstur og fól í sér að barn átta ára 

eða yngra var vistað utan heimilis til 16 ára aldurs. Einnig má finna í Grásgás ýmis ákvæði um 

réttarstöðu fósturbarna og fósturforeldra (Gunnar Karlsson, 2005, Grágás 1992).  

Árið 1932 voru fyrstu heildarlögin um barnavernd hér á landi sett og komu í stað 

margskonar og dreifðra ákvæða í öðrum lögum um málaflokkinn. Ástæða þótti til að um 

málaflokkinn giltu sérstök lög er væru hliðstæð lögum nágrannaþjóða Íslands (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995). Lögin hafa síðan verið endurskoðuð nokkrum sinnum. Núgildandi 

barnaverndarlög eru frá árinu 2002, en einstökum ákvæðum þeirra var breytt árið 2011.  

Í barnaverndarlögum nr. 43/1932 voru fá ákvæði er giltu um fóstur barna. Ráðstöfun barns í 

fóstur skyldi vera í samráði við foreldra og gat hún verið til skemmri og lengri tíma allt eftir 

aðstæðum. Barnaverndarnefnd var falið að hafa eftirlit með börnum til sextán ára aldurs er 

dvöldu hjá vandalausum eða nutu ekki forsjár annars eða beggja foreldra. Eftirlitið skyldi falla 

niður ef nefndin taldi að vel færi um barnið á fósturheimili. Ef nefndin varð þess áskynja að 
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fósturforeldrar sinntu ekki hlutverki sínu gat nefndin tekið barnið frá þeim og jafnframt 

bannað þeim að taka fósturbörn framvegis (Lög um barnavernd nr. 43/1932; þingskjal  

nr. 156/1932).  

Árið 1947 voru samþykktar breytingar á gildandi lögum nr. 43/1932 og lög um vernd 

barna og ungmenna nr. 29/1947 samþykkt en í þeirri endurskoðun voru engar breytingar á 

ákvæðum gildandi laga um vistun barna í fóstri (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 

29/1947; þingskjal nr. 162/1946).  

Tveimur áratugum síðar voru þágildandi lög endurskoðuð og lög um vernd barna og 

ungmenna nr. 53/1966 tóku gildi. Í nýjum lögum var kveðið nánar en áður á um hvaða þætti 

skyldi skoða vegna umsóknar væntanlegra fósturforeldra að taka barn í fóstur. 

Barnaverndarnefnd skyldi velja barni fósturheimili út frá þörfum þess. Eftirlit með fósturbarni 

skyldi eigi vera sjaldnar en einu sinni á ári af hálfu barnaverndarnefndar í heimilisumdæmi 

barns (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966; Lög um vernd barna og ungmenna nr. 

58/1992). 

Árið 1992 voru sett lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 í kjölfar 

endurskoðunar á þágildandi lögum. Með þeim lögum voru ákvæði um ráðstöfun barna í fóstur, 

réttarstöðu fósturbarna, fósturforeldra og kynforeldra gerð ítarlegri en áður var. Og sama á 

við um hlutverk barnaverndaryfirvalda í fósturmálum. Ákvæði laganna er höfðu verið á víð og 

dreif voru sett saman í heildstæða kafla. Í XII. kafla þeirra var sérstaklega fjallað um ráðstöfun 

barna í fóstur og þar settar fram ýmsar skilgreiningar á hugtökum tengdum fósturvistun (Lög 

um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992; Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Núgildandi barnaverndarlög voru sett árið 2002 og meginmarkmið þeirra er að tryggja 

börnum er búa við óviðunandi aðstæður, eru beitt ofbeldi, stofna eigin heilsu og þroska í 

hættu, nauðsynlega aðstoð. Til þess að markmið laganna náist skal styrkja fjölskyldur í 

uppeldishlutverkinu og beita úrræðum til verndar einstökum börnum svo sem eins og að vista 

barn í fóstri. Með þeim lögum var ákvörðun um umgengni við barn í fóstri gerð skýrari. 

Fósturforeldar með barn í varanlegu fóstri urðu aðilar máls varðandi ákvarðanir um umgengni 

við fósturbarnið og koma þar með að gerð umgengnisamnings. Jafnframt var sú breyting gerð 

að val barnaverndarnefndar á fósturforeldrum er ekki kæranleg til annars stjórnvalds 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002 með áorðnum breytingum; þingskjal 1665, 2011). 
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Mikilvæg þróun og breytingar hafa orðið í lagasetningu varðandi börn og barnavernd frá 

því að fyrstu heildarlögin voru sett um málaflokkinn og hafa þær gert alla málsmeðferð skýrari 

og vandaðri um leið og réttarstaða aðila er gerð skýrari. 
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3 Vinnsla barnaverndarmáls og vistun barns í fóstri 

Ráðstöfun barns í fóstur hefur ætíð aðdraganda er getur verið bæði stuttur og langur. Áður en 

barn fer í fóstur hefur farið fram könnun á aðstæðum barns á grundvelli barnaverndarlaga og 

niðurstaða hennar verið sú að beita þurfi úrræðum til stuðnings foreldrum og barni. Í kjölfar 

könnunar er gerð meðferðaráætlun með foreldrum og barni eftir atvikum. Í áætluninni eru 

skilgreind hvaða markmiðum skuli ná til að tryggja barni viðunandi uppeldisaðstæður og hvaða 

úrræðum skuli beitt til að ná settum markmiðum. Hvernig forsjáraðili og barnaverndarnefnd 

ætli að vinna saman til að ná þeim. Barnaverndarúrræði sem skilgreind eru sem væg úrræði 

eru meðal annars persónulegur ráðgjafi til stuðnings barni, tilsjónaraðili er fer inn á heimili 

barns til að veita foreldrum stuðning og ráðgjöf í uppeldishlutverkinu og viðtöl hjá ýmsum 

fagaðilum er vinna með foreldra og barn. Í langflestum tilvikum hafa slík úrræði verið reynd 

án viðunandi árangurs áður en barn er vistað í fóstur en í slíkum tilvikum liggur að endingu 

fyrir það faglega mat starfsmanna barnaverndarnefndar og nefndarinnar að barn þurfi á slíku 

úrræði að halda til að tryggja hagsmuni þess og velferð (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004, 

Bryndís S. Guðmundsdóttir og Jón Björnsson 2008; Barnaverndarstofa 2015). 

3.1 Fóstur 

Fóstur er þegar barnaverndarnefnd felur sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í að minnsta 

kosti þrjá mánuði. Fóstur getur verið tímabundið, varanlegt og styrkt en hér verður athyglinni 

beint að tímabundnu og varanlegu fóstri. Markmið slíkra ráðstafana er að tryggja hagsmuni 

barns sem ekki á þess kost að alast upp hjá foreldrum til lengri eða skemmri tíma (Reglugerð 

um fóstur nr. 804/2004, Bryndís S. Guðmundsdóttir og Jón Björnsson 2008; Barnaverndarstofa 

2015). 

Tímabundið fóstur hefur það að markmiði að barn búi við öryggi, fái umönnun og 

nauðsynlegan stuðning á meðan það dvelur í fóstri. Jafnframt er foreldrum þess veittur 

stuðningur á sama tíma til að undirbúa þá til að taka við barninu að nýju (Barnaverndarlög nr. 

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

Varanlegt fóstur hefur það að markmiði að tryggja barni stöðugleika, ummönnun og 

öryggi til frambúðar innan fósturfjölskyldu. Barn er vistað í varanlegu fóstur þegar ljóst þykir 

að ekki verði hægt að bæta aðstæður þess á annan veg. Varanlegu fóstri er ætlað að vara þar 

til forsjárskyldur falla niður við átján ára aldur og barn verður sjálfráða (Barnaverndarlög nr. 

80/2002, Reglugerð um fóstur nr. 804/2004; Lögræðislög nr. 71/1997). 



34 

Fósturvistanir barnaverndarnefndar eru gerðar af mismunandi ástæðum og ólíkum 

forsendum. Barn getur verið ráðstafað fóstur með samþykki foreldra og barns er náð hefur 

fimmtán ára aldri eða án samþykkis foreldra og barns eða annars hvors þeirra.  

Í þeim tilvikum er samþykki liggur ekki fyrir og mat barnaverndarnefndar er að brýnir 

hagsmunir barns séu að það vistist utan heimilis getur nefndin úrskurðað barnið í vistun utan 

heimilis í allt að tvo mánuði. Ef ástæður eru taldar að til að framlengja vistun barns í andstöðu 

foreldra þess eða barnið sjálft til að tryggja velferð og hagsmunir þess þarf barnaverndarnefnd 

að leggja fram kröfu um slíkt fyrir dómstóla. Dómstólar geta þá úrskurðað að barn dvelji áfram 

utan heimilis í allt að tólf mánuði. Jafnframt eru börn vistuð í fóstur þegar barnaverndarnefnd 

hefur lagt fram kröfu fyrir dómi um forsjársviptingu annars eða beggja foreldra og hún verið 

samþykkt af dómstólum (Barnaverndarlög nr. 80/220, Reglugerð um fóstur nr. 804/2004, 

Barnaverndarstofa 2015). 

Að lokum eru börn vistuð í fóstur er þau verða forsjárlaus við andlát foreldra er hafa 

forsjá, en þetta er aðeins í þeim tilvikum er báðir foreldrar barns, stjúpforeldri eða 

sambúðarforeldri er ekki til staðar. Í slíkum tilvikum fer forsjá barns í hendur 

barnaverndarnefndar þar sem barnið býr og nefndin ráðstafar barninu síðan í fóstur 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnalög nr. 76/2003). 

3.2 Hlutverk barnaverndarnefndar  

Barnaverndarnefnd hefur fjölbreyttu hlutverki að gegna í fósturmálum. Hér verður 

greint frá þeim þáttum er snerta hlutverk nefndarinnar í ferlinu eftir ákvörðun um ráðstöfun 

barns í fóstur hefur verið tekin og snýr að hlutverki hennar við val á fósturforeldrum og 

leyfisveitingum til þeirra er vilja gerast fósturforeldrar.  

3.3 Beiðni og ákvörðun um fósturheimili  

Áður en barn fer í fóstur liggur fyrir greinargerð starfsmanna barnaverndarnefndar um könnun 

máls, áætlun um meðferð máls, skriflegt samþykki foreldra og barns eða ákvarðanir um 

beitingu þvingunar ef samþykki hefur ekki fengist hjá fyrrgreindum aðilum fyrir vistuninni 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002, Reglugerð um fóstur nr. 804/2004, Bryndís S. Guðmundsdóttir 

og Jón Björnsson 2008; Barnaverndarstofu 2015).  

Eftir að barnaverndarnefnd hefur tekið ákvörðun um að barn fari í fóstur sækir hún 

skriflega til Barnaverndarstofu um fósturheimili fyrir barn. Umsókn skal innihalda ítarlegar 
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upplýsingar um fósturbarn til að hægt sé að meta hvaða fósturforeldrar geti sinnt þörfum þess 

og umönnun. Í umsókn er gerð grein fyrir aðdraganda og ástæðum fósturs og hvaða stuðningi 

barn þurfi á að halda (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004, Barnaverndarstofa 2015; 

Barnaverndarstofa (e.d) ). 

Barnaverndarnefnd velur, í samráði við Barnaverndarstofu, fósturforeldra er best eru 

taldir til mæta þörfum væntanlegs fósturbarns. Ber nefndinni að vanda mjög val sitt og hafa 

að leiðarljósi fyrst og fremst hagsmuni og velferð barnsins. Auk þess ber nefndinni að taka tillit 

til sjónarmiða þess við val á fósturforeldrum og þá í samræmi við aldur þess og þroska 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um fóstur nr. 80/2002; Barnaverndarstofa 2015). 

3.4 Umsögn vegna umsóknar um leyfi að taka barn í fóstur 

Barnaverndarnefnd hefur það hlutverk að veita Barnaverndarstofu umsögn um hæfi og getu 

þeirra er sækjast eftir því að taka barn í fóstur. Fósturforeldrar geta verið einstaklingar og pör. 

Barnaverndarnefnd í heimilisumdæmi umsækjanda veitir slíka umsögn að beiðni 

Barnaverndarstofu en stofan óskar eftir umsögnum áður en endanlegt mat er lagt á hæfi 

umsækjanda.  

Meginkröfur þær sem gerðar eru til fósturforeldra eru að þeir hafi góða heilsu, búi við 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi auk stöðugleika er stuðlað getur að jákvæðum 

þroskamöguleikum fósturbarns og um leið geti veitt barni þá umönnun og öryggi er það 

þarfnast auk nýs heimilis. Umsækjandi er hefur brotið af sér samkvæmt ákvæðum 22. kafla 

almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, um kynferðisbrot er óheimilt að taka barn í fóstur ef 

brot beindist gegn einstaklingi sem ekki hafði náð 18 ára aldri (Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004). 

Umsögn barnaverndarnefndar byggir meðal annars á könnun nefndarinnar á 

umsækjanda og aðstæðum hans eða beggja aðila ef um par er að ræða. Könnunin felur í sér 

viðtöl við umsækjanda, heimsókn á heimili hans auk annarra gagna er nauðsynleg eru talin við 

mat á umsækjanda og aflað er við könnun. Einnig byggir hún á umsókn og meðfylgjandi 

gögnum til Barnaverndarstofu. Í umsögn nefndarinnar er greint frá fjölskyldusögu 

umsækjanda, lýsing á heimilishögum og aðstæðum. Farið er yfir menntun, atvinnusögu, 

atvinnu, fjárhagsstöðu, heilsufar og áhugamál. Einnig er væntingum umsækjanda til þess að 

taka barn í fóstur lýst og óskir um aldur og kyn barns. Tekið er tillit til reynslu hans af uppeldi 

og umönnun barns auk verkefna er felast í umsjá og umönnun barns á grundvelli 
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barnaverndarlaga eða annarra laga. Skoðað er hvernig skólamálum er háttað í skólahverfi 

umsækjanda, reynsla hans af samstarfi við skóla og annað er skipta kann máli.  

Eftir að könnun hefur farið fram og aflað hefur verið nauðsynlegra upplýsinga leggja 

starfsmenn barnaverndarnefndar faglegt mat á hæfi og getu umsækjanda til að taka barn í 

fóstur og að hann uppfylli þær almennu kröfur er gerðar eru til fósturforeldra og koma fram í 

6. gr. reglugerðar um fóstur nr. 804/2004. Þeir skrifa síðan greinargerð um hagi umsækjanda 

og hvert faglegt mat þeirra er á hæfni og getu hans til að taka barn í fóstur auk þess að leggja 

fram tillögur um afgreiðslu umsóknar. Greinargerð starfsmanna er síðan lögð fyrir 

barnaverndarnefnd er afgreiðir málið með bókun um hvort nefndin mæli með því við 

Barnaverndarstofu að umsækjanda verði veitt leyfi til að taka börn í fóstur eða ekki. Það er í 

höndum Barnaverndarstofu að gefa endalega út leyfi til starfans (Barnaverndarlög nr. 

80/2002, Reglugerð um barnaverndarstofu 264/1995; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004; 

Barnaverndarstofa 2015)  

3.5 Hlutverk Barnaverndarstofu í fósturmálum 

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stjórnsýslustofnun er heyrir undir velferðarráðuneytið og fer 

með stjórn barnaverndarmála í umboði ráðuneytisins og innan hennar er starfrækt sérstök 

vistunardeild er sinnir fósturmálum og hefur fjölbreyttu hlutverki að gegna. Hér verður beint 

athyglinni að hlutverki hennar við öflun hæfra fósturforeldra fyrir barn sem ráðstafa á í fóstur 

og þáttum þeim er beinast að leyfisveitingum til þeirra er vilja gerast fósturforeldrar 

(Reglugerð um barnaverndarstofu 264/1995).  

3.6 Öflun og aðstoð við val á hæfum fósturforeldrum 

Hlutverk Barnaverndarstofu er að aðstoða barnaverndarnefnd við að afla hæfra fósturforeldra 

og sjá til þess að hæfir fósturforeldrar séu til taks þegar barnaverndarnefnd þarf á slíku úrræði 

að halda. Einnig skal stofnunin hafa yfirsýn yfir þau vistunar- og fósturúrræði sem til eru hverju 

sinni og fylgjast með nýtingu þeirra (Reglugerð um barnaverndarstofu 264/1995).  

3.7 Umsóknir og leyfisveitingar til væntanlegra fósturforeldra 

Barnaverndarstofa tekur á móti skriflegum umsóknum frá þeim er óska eftir að gerast 

fósturforeldrar. Með umsókn skal fylgja sakavottorð, heilbrigðisvottorð, hjúskaparvottorð eða 

sambúðarvottorð, skattframtal og vottorð um tekjur umsækjenda auk annarra upplýsinga er 

aflað er í samráði við umsækjenda. Í kjölfar þess að stofunni hefur borist umsókn óskar húm 
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umsagnar viðkomandi barnaverndarnefndar eins og að framan greinir (Reglugerð um 

barnaverndarstofu nr. 264/1995; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004; Barnaverndarstofa. 

(e.d.). 

3.8 Námskeiðahald 

Stofnunin heldur námskeið fyrir verðandi fósturforeldra sem er meðal annars liður í því að 

undirbúa væntanlega fósturforeldra undir fósturforeldrahlutverkið. Stofan hefur haldið slík 

námskeið á undanförnum árum og nefnist ,,Foster Pride”, er bandarískt að fyrirmynd, en það 

námskeið er liður í að leggja mat á hæfni umsækjenda, veita nauðsynlegan undirbúning og 

þjálfun fyrir fósturforeldrahlutverkið og gera þá væntanlega fósturforeldra hæfari í hlutverki 

sínu. Námskeiði fer fram í formi fyrirlestra, umræðna, hópavinnu, æfinga og heimavinnu auk 

þriggja til fjögurra heimsókna á heimili þátttakenda. Forsenda þátttöku er að umsækjendur 

hafi fengið samþykki barnaverndarnefndar þar sem þeir búa og uppfylli þau skilyrði sem sett 

eru um hæfi fósturforeldra og koma fram í 6. gr. reglugerðar um fóstur nr. 804/2004 

(Reglugerð um fóstur nr. 804/2004; Barnaverndarstofa 2015; Barnaverndarstofa. (e.d.).  

3.9 Leyfisveiting 

Eftir að Barnaverndarstofu hefur borist umsögn barnaverndarnefndar ásamt bókun 

nefndarinnar fer fram mat stofunnar á því hvort samþykkja megi umsækjendur sem hæfa 

fósturforeldra. Umsögn nefndarinnar er meðal annars höfð að leiðarljósi við mat á hæfni 

umsækjenda auk þess sem samþykki barnaverndarnefndar er forsenda leyfisveitingar 

(Barnaverndarstofa, 2008). 

Mat á hæfni umsækjanda af hálfu Barnaverndarstofu fer fram á námskeiði hennar fyrir 

væntanlega fósturforeldra þar sem könnuð eru almenn viðhorf umsækjenda, væntingar þeirra 

til að taka barn í fóstur auk reynslu á uppeldi barna og viðhorf til þeirra. Við matið er lögð 

sérstök áhersla á hæfni umsækjenda til að annast og ala upp barn, koma til móts við þarfir 

barns og takast á við frávik í þroskaferli þess, styðja við tengsl barns og foreldra eftir því sem 

við á, auk þess að stuðla að því að barn geti myndað traust, varanleg og þroskandi tengsl. Auk 

þess þurfa umsækjendur að geta átt samvinnu við barnaverndarnefnd, kynforeldra eftir því 

sem við á og aðra er koma að umönnun barns. Við lok námskeiðs liggur síðan fyrir mat á hæfni 

og árangri þjálfunar umsækjenda auk tillögu um afgreiðslu umsóknar. 
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Barnaverndarstofa gefur út leyfi til þess að taka barn í fóstur en leyfi fellur úr gildi ef 

viðkomandi hefur ekki verið falið barn í fóstur innan tveggja ára frá því að leyfi var síðast gefið 

út. Hægt er að sækja um leyfi að nýju (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 
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4 Kenningar um samkynhneigð 

Ríkjandi viðhorf um hæfni og getu samkynhneigðra einstaklinga vegna uppeldis barna hefur 

grundvallast á þeirri fullyrðingu að kynhneigðin geri þá óhæfa foreldra, slík fullyrðing á sér 

enga stoð í raunveruleikanum, það hafa rannsóknir sýnt fram á. 

Um aldir hafa komið fram ýmsar kenningar um eðli kynjanna og eiginleika þeirra. Kenningarnar 

hafa verið notaðar til að skýra skiptingu valds, stöðu kynjanna og kynjakerfi og stöðu 

mismunandi hópa í samfélaginu og hefur þeim verið beitt til að viðhalda ríkjandi 

samfélagsgerð (Geir Svansson, 1998). 

4.1 Eðlishyggja  

Eðlishyggjan hefur verið notuð í ofagreindum tilgangi. Hún byggir á hugmyndafræði Platóns 

um mismunandi hlutverk og stöðu karla og kvenna í samfélaginu þar sem karlinn er konunni 

æðri og bæði fædd til tiltekinna hlutverka í samfélaginu þar sem karlinn er konunni æðri auk 

þess sem kynin eru skilgreind út frá hvort öðru. Kynin eru þá einskonar aðstæðupar sem þurfa 

á hvort öðru að halda (Kristján Árnason, 2011) 

Samkvæmt eðlishyggjunni er kyn einstaklingsins líffræðilegt og meðfætt og aðeins séu 

til tvö kyn, karlkyn og kvenkyn. Þau séu ólík í eðli sínu tilfinningalega og sálfræðilega auk 

hegðunar er eigi sér líffræðilegar skýringar. Kvenleiki og móðurhlutverk er konum eðlislægt og 

meðfætt. Körlum er karlmennskan og föðurhlutverkið að sama skapi eiginlegt (Þórdís 

Þórðardóttir, 2005; Geir Svansson, 1998). 

Eðlishyggjan gerir ekki ráð fyrir þeim fjölbreytileika er ríkir í innan hóps kvenna og karla 

hvað varðar kvenlega og karlmannlega eiginleika þeirra og að þeir geti endurspeglað allt 

litrófið. Auk þess lítur hún framhjá því að kynin geti sinnt fleiri en einu hlutverki líkt og krafist 

er af einstaklingum í nútíma þjóðfélagi. Skilgreiningar á kvenleika og karlmennnsku eru 

félagslega mótaðar af því samfélagi og menningu er við búum í og breytist í tímans rás (Geir 

Svansson, 1998).  

Á grundvelli eðlishyggjunnar er tvíhyggja kynjakerfisins mótuð en hún felur í sér  ætíð 

saman og um leið fullkomni hvort annað. Um leið verður tvenndin það er að segja karl og kona 

fyrirmynd eða norm í samfélaginu og nefnt gagnkynhneigt forræði (Svandís Anna 

Sigurðardóttir, 2011). 
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Eðlishyggjan hefur mótað það viðhorf er ríkt hefur í þjóðfélögum fyrri tíma, jafnvel enn 

í dag heyrist að samkynhneigðir foreldrar hafi neikvæð áhrif á uppeldi barna og að tveir aðilar 

af sama kyni geti ekki alið upp börn, þar sem börn þurfi að hafa karl og konu sem fyrirmyndir 

í uppeldinu vegna ólíkra og meðfæddra eiginleika er kynin hafa. Eðlishyggjan lítur framhjá 

þeirri staðreynd að hver og einn einstaklingur hafi fjölbreytta eiginleika beggja kynja og þeir 

geti hvorki sinnt hlutverkum beggja kynja né þeim einstaklingsmun er ríkir innan beggja kynja. 

Eðlishyggjan hefur átt sér marga fylgjendur meðal homma og lesbía sem segja 

kynhneigðina meðfædda en ekki áunna. En það er í andstöðu við skoðanir fólks hér áður fyrr 

að börn er ælust upp hjá samkynhneigðum gætu mögulega orðið samkynhneigð, sem var talin 

ósækileg og frávik frá normum samfélagsins. Því ættu samkynhneigðir ekki að fá að ala upp 

börn (Gibson, Alexander og Meem, 2014).  

4.2 Kenning Foucaults um kynferði 

Heimspekingurinn og kenningasmiðurinn Michel Foucault (1926-1984) fæddist í Frakklandi og 

aðhylltist póst-strúktúralisma. Verk hans hafa víða haft áhrif innan félags- og hugvísinda auk 

heimspekinnar. 

Á áttunda áratug síðustu aldar hóf Foucault að rita “Sögu kynferðis” um tengsl 

þekkingar og valds í þeim breytingum er orðið hafa á eðli kynferðis í mannlegu samfélagi 

gegnum aldirnar. Hann beindi sjónum sínum að einstaklingnum sjálfum og hvernig hann mótar 

sjálfan sig og eigið líf sem listaverk (Garðar Árnason, 2011).  

Hann setur fram þá fullyrðingu að „kyn” sé afleiðing kynhneigðar” og kynhneigðin feli 

í sér ákveðin valdatengsl er stjórna samskiptum kynjanna og orðræðunni um líffæri karla og 

kvenna. Jafnframt heldur Foucault því fram að í samfélaginu ríki krafa um skilyrðislausa 

undirgefni við kynin tvö karl og konu og tengslin á milli kynjanna leiði af sér vald og stjórni 

orðæðunni í samfélaginu um kynlíf fólks (Garðar Baldvinsson, 2005). 

Kenning Foucault um kynferði felur í sér að kynhneigð einstaklingsins sé óháð kyni, 

mótist af hegðun hans og því frelsi er hann hefur til að móta hana fremur en að uppgötva 

duldar tilfinningar sínar. Kynhneigðin er eigi meðfæddur eiginleiki eða hluti af mannlegri 

tilveru heldur ákveðin flokkun á reynslu sem á sér sögulegar, félagslegar og menningarlegar 

rætur fremur en líffræðilegar. Hann útilokar ekki að kynhneigðin eigi sér að einhverju leyti 

líffræðilegar rætur en leggur megináherslu á að stofnanir og orðræðan í samfélginu móti hana 

öðru fremur. Kynhneigðin er eitthvað sem er sérstakt innra með okkur, er persónubundin og 
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hluti af okkar innstu þrám. Að vera samkynhneigður feli ekki í sér örlög heldur tækifæri til að 

skapa sér innihaldsríkt líf og frelsi (Garðar Baldvinsson, 2005; Spargo, 1999; Rabinow, 1994). 

Draga má þá ályktun að kenning Foucault hafi beint sjónum manna því að kynhneigð 

mannsins sé honum eðlislæg og persónubundin en um leið hafi stofnanir samfélagsins og 

ríkjandi viðhorf áhrif hverskonar viðmóti og viðhorfi þeir er skilgreina kynhneigð sína aðra en 

gagnkynhneigð mæta neikvæðu viðhorfi eða fordómum í samfélaginu.  

4.3 Gagnkynhneigt forræði 

Hugtakið gagnkynhneigt forræði á rætur sínar að rekja til hinsegin fræða en í því felst að 

gagnkynhneigðin sé grundvöllur hvers samfélags og fyrirmyndin í samskiptum kynjanna og 

hvernig samfélaginu er viðhaldið. Án þess getum við ekki viðhaldið því samfélagi sem við búum 

í. Þeir sem falla ekki innan skilgreiningar um að vera gagnkynhneigðir eru skilgreindir sem 

frávik við ríkjandi norm og því er samkynhneigðin alltaf frávik frá normi samfélagsins (Hicks, 

2006) og segja má að það sé algilt viðmið og um leið að gagnkynhneigt forræði sé ráðandi afl 

í samfélaginu, þar sem gagnkynhneigðir eru taldir vera hinir ,,eðlilegu“ en samkynhneigðir 

frávik og lægra settir. 

Gagnkynhneigt forræði felur í sér að gagnkynhneigðir foreldrar séu fyrirmyndirnar í 

samfélaginu. Samkynhneigðir foreldrar eru þar af leiðandi sífellt bornir saman við 

fyrirmyndirnar og horft á hvað þá skortir í stað þess að meta hvern og einn sem einstakan án 

tillits til kynhneigðar. Þetta gerir það jafnvel að verkum að horft er jafnvel fram hjá kostum 

samkynhneigðra vegna stöðugs samanburðar við gagnkynhneigða foreldra (Folgerø, 2008).   

Staðfesting á gagnkynhneigða forræðinu kemur skýrt fram í rannsóknum á hæfni homma og 

lesbía til að ala upp börn og áhrifum þess að alast upp í samkynhneigðri fjölskyldu en þar eru 

þau sífellt borin saman við gagnkynhneigða foreldra, bæði pör og einstæða foreldra (Folgerø, 

2008) 

Þrátt fyrir að viðhorf til samkynhneigðra hafi breyst verulega frá því sem áður var og 

niðurstöður rannsókna hafi sýnt fram að þeir hafi sömu hæfni og getu til að ala upp börn þá 

ræður gagnkynhneigðin áfram í samfélögum nútímans. Á þetta bendir Jamie Laundau (2009) í 

grein sinni ,, Straightening out (the Politics of) Same-Sex Parenting: Representing Gay Families 

in US Print News Stories and Photographs“, en þar fjallar hann um að birtingarmynd 

gagnkynhneigðarinnar birtist í því hvernig fjallað er um börn í bandarískum tímarítum þar sem 

fjallað er um gagnkynhneigða barnið er elst upp í gagnkynhneigðri fjölskyldu. Það er að mati 
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Landau merkisberi gagnkynhneigðarinnar og félagslegt matstæki á fjölskyldulífi 

samkynhneigða fjölskyldna þar sem frásögn barnsins ber vitnisburð um ágæti þess að alast 

upp í gagnkynhneigðum fjölskyldum.  
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5 Rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknar 

Þessum hluta er skipt í átta kafla. Í þeim fyrsta er fjallað um eigindlegar rannsóknaraðferðir, 

fræðin á bak við aðferðirnar, styrk- og veikleika þeirra. Í öðrum kafla greint frá ástæðum að 

baki vali verkefnis. Í þriðja kafla er greint frá markmiðum og rannsóknarspurningum. Í fjórða 

kafla er greint frá þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni. Í fimmta kafla er útskýrð 

framkvæmd gagnaöflunar og greining gagna. Sjötti og sjöundi kafli ná yfir siðfræði og sérstök 

siðferðileg álitamál og síðasti kaflinn nær yfir annmarka slíkrar rannsóknar. 

3.1. Eigindlegar rannsóknir - fræðilegur bakgrunnur 

Í rannsóknum félagsvísinda eru tvær meginrannsóknarhefðir, megindlegar aðferðir og 

eigindlegar aðferðir, en báðar fela í sér að veruleikinn er skoðaður með mismunandi 

rannsóknaraðferðum til að afla nýrrar þekkingar og sjónarhorns á honum. Hvor um sig hafa 

aðferðirnar sína styrk- og veikleika (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Neumann 2011).  

Eigindlegar aðferðir eru taldar heppilegar þegar ný, viðkvæm og flókin viðfangsefni eru 

rannsökuð eins og hér um ræðir og koma á framfæri sjónarmiðum viðmælenda. Að vera 

fósturforeldrar er flókið hlutverk og staða fósturforeldra oft viðkvæm, þá sérstaklega þegar 

fósturforeldrar tilheyra minnihlutahópi líkt og samkynhneigðir (Taylor og Bogdan, 1984; 

Esterberg, 2002; Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Rannsóknin byggir á fyrirbærafræðilegu sjónarhorni (e. phenomenology) er hefur verið 

ríkjandi í eigindlegum rannsóknum, en hún leggur áherslu á að afla skilnings og þekkingar á 

félagslegum fyrirbærum út frá sjónarhóli einstaklingsins, túlkun hans á eigin félagslega 

veruleika og hvaða merkingu hann leggur í þann veruleika (Brinkman og Kvale, 2015). 

Þekkingarfræðin (e. epistemology) að baki fræðilegu sjónarhorni rannsóknar byggir á 

félagslegri mótunarhyggju (e. social constructionist), en samkvæmt henni hefur félagslegur 

veruleiki einstaklingsins áhrif á hann sjálfan. Viðbrögð einstaklingsins gagnvart þeim veruleika 

endurspegla merkingu sem hlutir hafa fyrir einstaklinginn. Merking hluta mótast í gegnum 

félagsleg samskipti og það túlkunarferli er viðkomandi fer í gegnum við að meta merkingu 

þeirra fyrir hann sjálfan. Félagsleg mótunarhyggja felur í sér að við öðlumst skilning á veruleika 

allra þátttakenda í tiltekinni rannsókn og hvernig hver og einn túlkar eigin félagslega veruleika 

(Esterberg, 2002; Taylor og Bogdan, 1998). 

Eigindlegar aðferðir fela í sér aðleiðslu (induction), en með henni þróar rannsakandinn 

hugtök, eykur skilning og eflir innsýn á viðfangsefninu út frá þeim gögnum er safnað hefur 
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verið. Aðleiðslan felur í sér öflun þekkingar út frá reynslu þeirra er tóku þátt í rannsókninni og 

á grundvelli þeirra gagna setur rannsakandinn fram kenningu, en alfhæfingargildi hennar er 

takmarkað þar sem hún endurspeglar einungis reynslu og þá merkingu er þátttakendur leggja 

í það sem verið er að rannsaka (Taylor og Bogdan, 1984; Esterberg 2002).  

Grunduð kenning (grounded theory) er ein af þeim aðferðum er einkenna eiginlegar 

rannsóknaraðferðir en í henni felst þróun kenningar samhliða gagnaöflun. Aðferðir grundaðrar 

kenningar hafa reynst hagnýtar þegar verið er að rannsaka reynslu fólks, áhuga og fordóma. 

Hún leggur áherslu á skipulögð vinnubrögð við gagnaöflun auk stöðugri greiningar 

rannsóknargagna samhliða.  

Viðtöl ýmiss konar eru ein þeirra aðferða sem notaðar eru við gagnaöflun í eigindlegum 

rannsóknum og óstöðluð einstaklingsviðtöl eru dæmi um slík viðtöl. Þau eru sveigjanleg í eðli 

sínu þar sem þau mótast hvert og eitt af þeim er taka þátt í þeim, samskiptum þeirra og þeirri 

þekkingu sem þar er aflað (Taylor og Bogdan, 1984; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Brinkmann 

og Kvale, 2015).  

Tilgangur viðtala er að öðlast skilning á hvaða merkingu þátttakandi leggur í eigið líf, 

reynslu og aðstæður frá hans eigin sjónarhóli (Taylor og Bogdan, 1984).  

Viðtöl fela í sér gagnaöflun með beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda er 

notar eigin orð til tjáningar um leið og reynt er að fá fram lýsingar á sameiginlegum 

reynsluheimi. Tungumálið er grundvallaratriði í því að öðlast skilning á reynsluheimi 

viðmælandans og því mikilvægt að rannsakandinn hafi þekkingu og færni á því orðfæri er 

viðmælandinn beitir við tjáningu á eigin reynsluheimi. (Helga Jónsdóttir 2003; Hennrik, Hutter 

og Bailey 2011; Brinkmann og Kvale, 2015).  

Samræður eru á jafnréttisgrundvelli þó rannsakandinn ákveði efni þeirra en innhald 

þeirra stjórnast af tjáningu þátttakandans (Taylor og Bogdan, 1984, Helga Jónsdóttir, 2003; 

Brinkmann og Kvale, 2015).  

Viðtalsrammi er notaður til að setja ramma utan um umræðuefnið auk þess auðvelda 

úrvinnslu og greiningu gagna. Í óstöðluðum viðtölum er viðtalsramminn ekki endilega 

fastmótaður eða nákvæmur en eftir því sem hann er fastmótaðri má gera ráð fyrir meiri 

stýringu rannsakanda á viðtalinu og innihaldi þess. Notkun viðtalsramma og gerð hans fer eftir 

hverjum og einum rannsakanda (Helga Jónsdóttir, 2003).  
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Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn sjálfur rannsóknartæki en bakgrunnur 

hans, staða, reynsla og viðhorf hafa áhrif á allt rannsóknarferlið (Esterberg, 2002; Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011). Honum ber að nálgast þátttakanda með opnum huga, sýna honum 

samkennd, sveigjanleika og áhuga til að ná sem bestu tengslum við hann, um um leið skapa 

traust á milli þeirra.  

Rannsakandinn þarf að vera meðvitaður um eigin lífsskoðanir og gildi og hvaða áhrif 

það hefur á hann sem rannsakanda og þátttakandann. Nálgast þarf þátttakandann með því að 

sýna honum áhuga, samkennd, sveigjanleika og opinn huga til að ná sem bestum tengslum við 

hann. Auk þess þarf þátttakandi að upplifa að hann geti tjáð eigin skoðanir og viðhorf án þess 

að vera uggandi um viðbrögð rannsakandans en um leið aukast möguleikanir á því að framlag 

þátttakandans til rannsóknar verði meira en ella. Jafnframt þarf rannsakandinn að vera 

meðvitaður um að samskiptin hans og þátttakandans eru í eðli sínu gagnkvæm. (Kvale og 

Brinkmann, 2015; Bogdan og Bilken, 2003; Taylor og Bogdan, 1998; Kvale, 1996). 

Lögð er áhersla á að skoða einstaklinginn sem hluta af stærri heild og ein leiðin er að 

sjá þátttandann í eigin umhverfi og þá gefst tækifæri til að efla skilning rannsakandans á 

reynslu hans og aðstæðum (Taylor og Bogdan, 1984; Hennik, Hutter og Bailey, 2011).  

Mismunandi aðferðir eru notaðar við val á þátttakendum í eigindlegum rannsóknum. 

Markvisst úrtak er ein þeirra en þar eru valdir einstaklingar með hliðsjón af reynslu og 

þekkingu þeirra á viðfangsefni rannsóknar (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Neumann, 2011, 

Creswell 2013).  

Aðgengi að þátttakendum getur verið mismunandi og í einstaka tilvikum þarf leyfi 

og/eða samvinnu við opinberar stofnanir eða sjálfstætt starfandi til að ná til ákjósanlegra 

þátttakenda. Þessir aðilar eru nefndir hliðverðir (gatekeepers), en þeir geta bæði veitt liðsinni 

sitt eða komið í veg fyrir aðgengi að þátttakendum. Mikilvægt er því ná samstarfi við þá til að 

ná í ákjósanlega viðmælendur en um leið að veita þeim almennar og takmarkaðar upplýsingar 

um efni rannsóknar til að koma í veg fyrir að hliðverðir hafi áhrif á rannsóknina (Esterberg, 

2002). 

Þrátt fyrir þann sveigjanleika er einkennir eigindlegar rannsóknaraðferðir er rík áhersla 

lögð á aðferðafræðilega nákvæmni á grundvelli grundaðrar kenningar (grounded theory). Hún 

byggir á skipulögðum vinnubrögðum og stöðugri greiningu rannsóknargagna samhliða 

gagnasöfnun, því að gagnasöfnun á sér stað.  
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Gagnagreining byggir á kóðun er felur í sér að uppgötva mikilvæg þemu eða fyrirbæri í 

rannsóknargögnunum. Rannsakendur safna dæmum um fyrirbæri og greina fyrirbæri til að 

finna það sem er sameignlegt og ólíkt í gögnunum og kanna hvort tiltekin mynstur eða ákveðin 

uppbygging kemur fram við gagnagreiningu (Charmaz, 2006; Hennink, Hutter og Bailey, 2013). 

Kóðun gagna skiptist í tvö stig, opin kóðun og markviss kóðun:  

Opin kóðun felur í sér að rannsóknagögnin eru lesin frá orði til orðs og hvort finna megi 

þemu eða flokka í gögnum og vakið hafa athygli rannsakandans.  

Markviss kóðun felur í sér að rannsakandinn beini sjónum sínum að finna þau þemu, flokka 

eða mynstur er hann uppgötvaði við opna kóðun. Þannig öðlast hann dýpri skilning á 

viðfangsefninu og tengslum ólíkra þema.  

Í kjölfar gagnagreiningar setur rannsakandinn fram kenningu er byggir á fyrirliggjandi 

gögnum og túlkunum hans á þeim, en niðurstöðurnar skulu endurspegla þau gögn sem aflað 

er en ekki persónulegar skoðanir hans (Taylor og Bogdan, 1994; Esterberg, 2002; Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011, Brinkmann og Kvale 2015).  

Helstu ókostir eigindlegra aðferða eru hversu tímafrekar þær eru, bæði hvað varðar 

öflun gagna og úrvinnslu. Auk þess sem alhæfingargildi rannsóknarinnar er aðeins bundið þeim 

hópi er tekur þátt í rannsókn. Opnar spurningar geta verið erfiðar fyrir þá sem eiga erfitt með 

að tjá sig og það getur komið í veg fyrir að þátttakandi komi á framfæri mikilvægri þekkingu 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 

5.1. Ástæður að baki vali á viðfangsefni rannsóknar 

Í starfi mínu sem barnaverndarstarfsmaður síðastliðin átján ár hef ég öðlast reynslu og 

þekkingu af vinnslu fósturmála og þá meðal annars í því að veita umsögn um hæfi umsækjanda 

til taka barn í fóstur, velja hæfa fósturforeldra fyrir tiltekið barn auk allra annarra þátta er 

varðar vinnslu og meðferð slíkra mála. Að vista barn í fóstur, tryggja hagsmuni þess og velferð 

byggist meðal annars á því að til staðar séu hæfir fósturforeldar og vandað sé til verka við val 

á fósturforeldrum. Ég hef staðið frammi fyrir skorti á hæfum fósturforeldrum fyrir tiltekið barn, 

sá skortur og þörfin fyrir þá vakti mig til umhugsunar um mögulegar leiðir til að fjölga þeim er 

vildu taka barn í fóstur til lengri eða skemmri tíma. Eflaust hefur skorturinn samfélagslegar, 

félagslegar, fjárhagslegar, lagalegar og persónulegar skýringar.  
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Nám mitt í kynja- og hinseginfræðum við Háskóla Íslands vakti mig til umhugunar um 

hvort hægt væri að fjölga fósturforeldrum með því að fá fleiri samkynhneigða einstaklinga og 

pör til að taka börn í fóstur og hvort það að taka barn í fóstur gæti hugsanlega verið ein þeirra 

leiða fyrir homma og lesbíur að fá tækifæri til að ala upp barn sem sitt eigið.  

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa sýnt að samkynhneigðir hafa sömu hæfni og 

gagnkynhneigðir til að ala upp barn og að þorski barna er alast hjá samkynhneigðum foreldrum 

er svipaður og barna er alast upp í gagnkynhneigðum fjölskyldum andstætt því sem haldið 

hefur verið fram í gegnum tíðina um að börnum sé best borgið að alast upp hjá móður og 

föður.  

Breytt viðhorf til samkynhneigðra almennt og aukin þekking á málefnum þeirra hefur 

orðið til þess að samkynhneigðum fósturforeldrum hefur fjölgað verulega víða erlendis á 

undanförnum árum og þær staðreyndir vöktu áhuga minn á því hvort slík þróun gæti ekki líka 

átt sér stað hér á landi. Ennfremur styrkist áhugi minn á viðfangsefninu við niðurstöður 

könnunar á reynslu barnaverndarstarfsmanna og viðhorf þeirra til samkynhneigðra 

fósturforeldra er ég framkvæmdi í námskeiðinu Eigindlegar rannsóknaraðferðir I við Háskóla 

Íslands haustið 2014 og sýndu að þeir barnaverndarstarfsmenn er rætt var við höfðu bæði 

jákvæða reynslu og jákvætt viðhorf til þess að vista börn hjá samkynhneigðum 

fósturforeldrum.  

5.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að afla þekkingar á reynslu og upplifun homma og lesbía af 

fósturforeldrahlutverkinu og hvers konar viðmóti þeir hafa mætt sem samkynhneigðir 

fósturforeldrar af hálfu barnaverndaryfirvalda og annarra. Hvort það að gerast fósturforeldrar 

væri falið tækifæri fyrir homma og lesbíur til að ala upp barn og hvort íslenskt 

barnaverndarkerfi geti nýtt í meira mæli þennan hóp sem fósturforeldra en hefur verið.   

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram í upphafi til að til að ná settum 

markmiðum rannsóknar:  

1. Hvaða ástæður liggja að baki ákvörðun homma og lesbía um að gerast fósturforeldrar? 

2. Hvaða viðmóti mæta samkynhneigðir fósturforeldrar af hálfu barnaverndaryfirvalda og 

annarra? 

3. Hver er reynsla þátttakenda af fósturforeldrahlutverkinu?  
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4. Er fósturforeldrahluverkið möguleiki fyrir samkynhneigða að til að ala upp barn?  

5.3. Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknar hófst í ársbyrjun 2015 með ákvörðun rannskanda á því hvert 

viðfangsefni rannsóknar yrði og hvernig mætti nálgast mögulega viðmælendur er hefðu 

reynslu og þekkingu á viðfangsefninu. 

Í kjölfarið velti rannsakandi fyrir sér aðgengi að hugsanlegum þátttakendum í 

rannsókninni og íhugaði hann tvær leiðir. Sú fyrri var að hafa samband við Samtökin '78 til að 

fá viðmælendur í rannsóknina með aðstoð þeirra. Síðari leiðin var að óska eftir aðstoð og 

milligöngu Barnaverndarstofu um að fá viðmælendur í rannsóknina. Við nánari skoðun taldi 

rannsakandi fyrri leiðina ekki fýsilegan kost þar sem ekki endilega væru allir samkynhneigðir 

fósturforeldrar í Samtökunum '78 og það sama ætti við um lesbíur eða homma almennt. Sú 

síðari hugnaðist rannsakanda betur, að leita beint til Barnaverndarstofu þar sem hún hefði það 

hlutverk að halda skrá yfir alla fósturforeldra er hafa leyfi til starfans hér á landi og hefði um 

leið yfirsýn og tengsl við væntanlega viðmælendur. Það yki líkurnar á því að lágmarksfjöldi 

þátttakenda í rannsókninni væri tryggður eða sex til átta einstaklingar og sú leið væri öruggari 

og einfaldari til ná til þess afmarkaða hóps fósturforeldra er hún skyldi ná til.  

Eftir að viðfangsefnið hafði verið ákveðið og hvernig nálgast ætti það hófst gerð 

viðtalsramma er skyldi vera til hliðsjónar í viðtölum við þátttakendur til að tryggja að 

rannsakandi spyrði um efnisatriði rannsóknar. Við gerð rammans naut rannsakandi dyggrar 

aðstoðar Anniar Haugen leiðbeinanda rannsóknarinnar er kom með mikilvægar og gagnlegar 

ábendingar við gerð hans. Viðtalsramminn byggðist á reynslu rannsakanda af framkvæmd 

könnunar á viðhorfi og reynslu barnaverndarstarfsmanna af samkynhneigðum 

fósturforeldrum í námskeiðinu Eigindlegar rannsóknaraðferðir við Háskóla Íslands auk 

erlendra rannsókna. 

 Þann 17. janúar 2015 var óskað eftir samstarfi við Barnaverndarstofu um milligöngu 

stofunnar við að fá þátttakendur í rannsóknina. Einn fundur var haldinn með starfsmönnum 

hennar þar sem almenn kynning fór fram á rannsókninni. Rannsakandi fékk strax jákvæðar og 

góðar undirtektir við beiðni hans um aðgang að upplýsingum um samkynhneigða einstaklinga 

er voru á biðlista eftir fósturbarni og milligöngu stofunnar um þátttöku þeirra í rannsókninni. 

Ákveðið var í samráði við Barnaverndarstofu að starfsmaður stofunnar hefði samband 

við hugsanlega þátttakendur í gegnum síma til að kanna viðhorf þeirra til þátttöku og 
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rannsakanda síðan sendur listi yfir þá einstaklinga er samþykkt höfðu að rannsakandi hefði 

samband við þá vegna þátttöku þeirra. 

Eftir að rannsakanda var sendur listinn yfir væntanlega þátttakendur hafði hann 

samband við þátttakendur í þeim tilgangi að senda nánari upplýsingar um efni og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Ákveðið var í samráði við þátttakendur að rannsakandi hefði samband við 

þá nokkrum dögum síðar til að staðfesta þátttöku þeirra í rannsókninni.  

Rannsóknargagna var aflað frá byrjun apríl til loka september 2015 með óstöðluðum 

viðtölum en tilgangur þeirra er að hvetja þátttakendur til að tjá upplifun og skoðanir á 

viðfangsefni rannsóknar. Í viðtölunum var notast við viðtalsramma til skapa ramma utan um 

viðtölin og tryggja að þátttakendur væru spurðir spurninga um viðfangsefni rannsóknar hver 

um sig. Viðtöl voru tekin við báða aðila í parasambandinu til að sýna þeim báðum sömu 

virðingu og að þekking þeirra og sá skilningur er þeir leggja í viðfangsefnið sé mikilvægt framlag 

til rannsóknarinnar. Viðtölin fóru fram á vinnustað rannsakanda í þremur tilvikum, fjögur á 

vinnustað þátttakanda og sex á heimilum þeirra. Viðtölin voru þrettán og stóðu yfir frá fjörutíu 

mínútum til eins og hálfs klukkutíma. Í upphafi viðtals var þátttakanda greint frá meginefni 

rannsóknar, framkvæmd og úrvinnslu gagna auk þess að gætt yrði fulls trúnaðar við 

framkvæmd hennar. Engar persónurekjanlegar upplýsingar kæmu fram og þeim gefin 

gervinöfn í þeim tilgangi. Þátttakendur voru beðnir um að undirrita yfirlýsingu varðandi 

samþykki þeirra um þátttöku í rannsókninni og þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri. 

Jafnframt var þeim heitið að gögnum úr rannsókninni yrði eytt að afritun lokinni. Viðtölin voru 

tekin upp með aðstoð upptökutækis, þau afrituð frá orði til orðs og vistuð sem Word skjal í 

tölvu. Rannsakandinn setti jafnóðum athugasemdir rannsakanda AR inn í skjalið til að styðja 

við greiningu gagna. 

Samhliða afritun viðtala hófst gagnagreining en tilgangur hennar var að öðlast skilning 

á merkingu gagnanna er aflað var og það gert með því að lesa gögnin frá orði til orðs nokkrum 

sinnum. Greiningin byggir á aðferðum grundaðrar kenningar, kóðun er skiptist í opna kóðun 

og markvissa kóðun. Opin kóðun fól í sér að gögnin voru lesin endurtekið yfir til að finna þemu 

og flokka er endurtekið kæmu fram í frásögnum þátttakenda. Þegar endurtekin þemu eða 

flokkar fóru að koma fram við gagnagreininguna tók við markviss kóðun en í henni eru gögnin 

vandlega lesin yfir með tiltekið þema að leiðarljósi og samhliða jókst skilningur rannsakanda á 

viðfangsefninu og tengslum milli ólíkra þema 
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Greining gagnanna fól í sér að viðtölin voru endurtekið lesin yfir og merkt við það er 

vakti athygli og birtist endurtekið í orðum þátttakenda. Í þeim atriðum er þóttu standa upp úr 

birtust ákveðin þemu er höfðu innbyrðis tengsl hvað varðar þrána til að ala upp barn, hafa 

leitað eða velt fyrir sér öðrum möguleikum til að geta alið upp barn, jákvætt viðhorf og leið 

fyrir aðra samkynhneigða til að ala upp barn. Í kjölfar greiningar voru meginniðurstöður 

rannsóknar dregnar saman og áhersla lögð á að þær endurspegluðu þá þekkingu er aflað var í 

rannsókninni.  

5.4. Siðfræði rannsóknar 

Við framkvæmd rannsóknar ber að hafa í huga að hún standist bæði þær aðferðarfræðilegu 

og siðferðilegu kröfur er gerðar eru til rannsókna (Esterberg, 2002, Neumann 2011). Til þess 

að tryggja siðfræði rannsókna ber að hafa í huga svonefndar fjórar höfuðreglur, fyrsta er 

sjálfræðisreglan, önnur skaðsemisreglan, þriðja velgjörðarreglan og að lokum réttlætisreglan 

(Sigurður Kristinsson, 2003).  

Fyrst er sjálfræðisreglan en samkvæmt henni ber rannsakanda að tryggja að 

þátttakandi hafi veitt samþykki sitt óþvingað og með upplýstum hætti og geti dregið 

samþykkið til baka hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Honum hafi verið gerð grein fyrir því í 

hverju þátttaka hans felist og um hvað rannsóknin snýst. (Esterberg 2002; Sigurður Kristinsson, 

2003; Neumann 2011; Hennink, Hutter og Bailey, 2013). Til að uppfylla ofangreind skilyrði var 

þátttakendum sent kynningarbréf um rannsóknina og þeir beðnir að undirrita upplýst 

samþykki vegna þátttöku sinnar í rannsókninni í upphafi hvers viðtals. 

Önnur reglan, skaðsemisreglan, felur í sér að rannsakanda beri að verja þátttakendur 

gegn skaðsemi af þátttökunni (Esterberg 2002; Sigurður Kristinsson, 2003; Neumann 2011; 

Hennink, Hutter og Bailey, 2013). Til að tryggja þátttakendur fyrir skaðsemi af þátttöku var 

þeim heitið trúnaði, gögn væru ekki persónurekjanleg og gögnum eytt að notkun lokinni. 

Þriðja reglan, velgjörðarreglan, felur í sér ábyrgð rannsakanda að láta sem best af sér 

leiða, velja þá leið er minnstum skaða veldur og best hentar hagsmunum þátttakenda 

(Esterberg 2002; Sigurður Kristinsson, 2003; Neumann 2011; Hennink, Hutter og Bailey, 2013). 

En til að uppfylla þær kröfur var eitt af markmiðum rannsóknar að hún þjónaði hagsmunum 

samkynhneigðra fósturforeldra og hún leiddi af sér aukna fagþekkingu á málefnum hópsins og 

efldi þjónustu við hann. Til að valda viðmælendum sem minnstum skaða var rík áhersla lögð á 

að rannsakandi héldi sig við viðfangsefni rannsóknar, ræddi ekki persónuleg og/eða viðkvæm 
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viðfangsefni er gætu ýft upp gömul sár og erfiðar tilfinningar. Rannsakandi ætti að vera á 

varðbergi ef viðtalið þróaðist þá átt er gæti valdið skaða og vera viðbúinn því að bregðast við 

á viðeigandi hátt ef á þyrfti að halda.  

Fjórða og síðasta reglan, réttlætisreglan, felur í sér sanngjarna dreifingu gæða og 

birgða og er á ábyrgð rannsakanda að vernda þá hópa sem í mestu áhættu eru og eiga undir 

högg að sækja í samfélaginu líkt og viðmælendahópur rannsóknarinnar, samkynhneigðir 

fósturforeldrar (Esterberg 2002, Sigurður Kristinsson 2003; Neumann 2011; Hennink, Hutter 

og Bailey, 2013). Til að tryggja réttlætisregluna lagði rannsakandi áherslu á hlutleysi í gegnum 

rannsóknarferlið, við framkvæmd, gagnaöflun og niðurstöður rannsóknar.  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar á grundvelli laga um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 og er tilkynningin nr. S7293/2015.  

5.5. Sérstök siðferðileg álitamál 

Rannsakandinn sjálfur er mikilvægur liður í því að tryggja að rannsókn sé framkvæmd í 

samræmi við aðferðarfræðilegar og siðfræðilegar kröfur er gerðar eru (Esterberg 2002; 

Neumann 2011).  

Við gagnaöflun er mikilvægt að rannsakandi myndi tengsl og traust við viðmælendur 

og tryggi hlutleysi sitt (Taylor og Bogdan 1984). Í upphafi hvers viðtals gerði rannsakandi 

skilmerkilega grein fyrir bakgrunni sínum og hlutverki og gekk úr skugga um að þátttakendum 

væri alveg ljóst hlutverk hans. Erfitt getur verið að halda sig við hlutverk rannsakanda og fara 

ekki í önnur hlutverk (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Til að fyrirbyggja það var í upphafi skýrt 

fyrir þátttakendum að rannsakandi væri í hlutverki meistaranema við Háskóla Íslands og 

rannsókn þessi liður í námi hans við skólann. Hlutleysi var fengið með því að tryggja að 

rannsakandi hefði aldrei haft aðkomu að málefnum þátttakenda í daglegu starfi sem 

barnaverndarstarfsmaður. Sömuleiðis með því að vera meðvitaður um að eigin skoðanir og 

reynsla sem barnaverndarstarfsmaður gætu mögulega haft áhrif á þátttakendur þannig að þeir 

treystu sér ekki að tjá sig einlæglega um viðfangsefnið. Ennfremur getur viðfangsefni 

rannsóknar kallað fram erfiðar tilfinningar hjá þátttakendum og því áríðandi að hann sé 

undirbúinn undir slíkt og geti veitt viðmælendum stuðning ef á þarf að halda (Hennink, Hutter 

og Bailey, 2013). Því var kappkostað var að fylgjast með líðan og tilfinningum viðmælenda í 

viðtölunum, þeim gefið tækifæri til að ræða erfiðar tilfinningar ef þeir höfðu frumkvæði að því 

og veita þeim stuðning ef þess var óskað. 
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5.6. Annmarkar rannsóknar  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir líkt og megindlegar hafa einhverja annmarka og þessi 

hefur nokkra slíka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003: Neumann, 2013, Brinkmann og Kvale 2015). 

Helsti annmarki rannsóknarinnar er takmarkað alhæfingargildi þar sem niðurstöður hennar 

endurspegla einungis skoðanir, viðhorf og reynslu viðmælenda af því að vera samkynhneigðir 

fósturforeldrar.  

Gagnaöflun tók mun lengri tíma en ætlað var í upphafi af ýmsum ástæðum. Lengri tíma 

tók að ná til mögulegra þátttakenda er lýst höfðu vilja til þátttöku en ráð var fyrir gert og rof 

kom í töku viðtala vegna tímaleysis rannsakanda. 

Gerð viðtalsramma aðstoðaði rannsakanda til að halda ramma utan um viðtölin og 

tryggja að viðmælendur væru spurðir um efnisatriði rannsóknarinnar. Um leið reyndi á hæfni 

rannsakanda til að aðlaga efni viðtalsins í samræmi við frásögn viðmælanda og stöðu hans, en 

ef rannsakanda tekst ekki að laga rammann að eðli viðtals er möguleiki á því að mikilvægrar 

þekkingar verði ekki aflað.  

Samræmi skorti í tíma og rúmi varðandi reynslu viðmælenda af því að vera með 

fósturbarn. Sumir þátttakendur voru með fósturbörn er viðtalið fór fram, sumir höfðu verið 

með fósturbarn og enn aðrir aldrei verið með fósturbarn. Þeir sem höfðu verið eða voru með 

fósturbarn byggðu svör sín á því barni eða börnum þau voru hjá þeim síðast. Tímasetningin 

endurspeglaði því svör viðmælenda og gat verið misjöfn eftir því hvenær börnin voru eða 

hefðu verið tekin í fóstur.  

Um upplifun viðmælenda af barnaverndaryfirvöldum, öðrum stofnunum og 

starfsmönnum þeirra endurspegluðu svörin reynslu þátttakenda af einstaka starfsmönnum 

stofnana er höfðu haft aðkomu að máli fósturbarns og persónulegri reynslu þátttakenda af 

samskiptum og samvinnu við fyrrgreindar stofnanir. 

Mismunandi orðfæri og hugtakanotkun þátttakenda er eitt af því sem rannsakandi 

stóð frammi fyrir í viðtölum en það var einstaklingsbundið hvort viðmælendur notuðu orðið 

hommi, lesbía eða gay í frásögn sinni. Mikilvægt er að rannsakandi hafi þekkingu á orða- og 

hugtakanotkun og orðfæri viðmælenda, en í þessu tilviki hafði rannsakandi aflað sér slíkrar 

þekkingar er hjálpaði honum í samskiptum við viðmælendurna. Einn viðmælenda tjáði sig um 

þá skoðun sína að hugtaka- og orðanotkun fólks endurspeglaði viðhorf og skoðanir viðkomandi 

líkt og í þessu tilviki til samkynhneigðra. Ábending hans var leiðarljós rannsakanda í því að 



53 

vanda orða- og hugtakanotkun í samskiptum við þátttakendur, við gerð viðtalsrammans og 

undirbúning viðtala. Þetta er mikilvægt heilræði sem taka skal tillit til og liður í því að bera 

virðingu fyrir viðmælendum, viðfangsefninu og efla gæði rannsóknar í heild.   

Að lokum er vert að benda á að fjölbreytni í svörum við einstaka spurningum 

endurspeglaði hvaða merkingu hver og einn þáttakandi lagði í hana og eigin reynslu og birtist 

meðal annars í ólíkum svörum einstaklinganna í parasambandinu. Af því leiddi að greining á 

ríkjandi þemu varð í sumum tilvikum flókin og tímafrek. 

5.7. Þátttakendur  

Í þessum kafla verða þátttakendur í rannsókninni kynntir en við val á þeim var stuðst við 

markvisst úrtak er fól í sér þau skilyrði að vera samkynhneigður einstaklingur og hafa leyfi 

Barnaverndarstofu til að taka barn í fóstur og vera á lista yfir fósturforelda sem tilbúnir eru til 

að taka barn í fóstur. Úrtakið í náði til allra þeirra er voru á fyrrgreindum biðlista. Í upphafi 

rannsóknar, í byrjun apríl 2015, höfðu tuttugu einstaklingar eða tíu pör, jafn fjöldi af báðum 

kynjum, lýst yfir vilja til þátttöku en endanlegur fjöldi þátttakenda í rannsókninni var sex pör 

auk annars aðilans af sjöunda parinu.  

Flest pörin voru í hjónabandi utan tveggja er voru í skráðri sambúð og bjuggu öll í eigin 

húsnæði. Af þessum þrettán þátttakendum voru tíu með háskólapróf á mismunandi sviðum, 

tveir með iðnmenntun og einn grunnskólapróf en hafði aflað sér víðtækrar reynslu og 

þekkingar á eigin starfssviði. Þátttakendurnir voru á aldrinum þrjátíu og eins til fimmtíu og 

þriggja ára. 

Tvö pör voru með fleiri en eitt barn i fóstri, eitt parið hafði verið með barn í varanlegu 

fóstri en síðan ættleitt barnið. Eitt par var með barn í tímabundnu fóstri og tvö höfðu verið 

með barn í tímabundnu fóstri en voru ekki með fósturbarn er rannsóknin fór fram, en annað 

þeirra var stuðningsfjölskylda barnsins er það hafði verið með í fóstri. Tvö pör áttu börn og 

hafði annað þeirra reynslu af því að taka barn í tímabundið fóstur jafnframt. 

Fósturbörnin voru á aldrinum frá 8 mánaða til 6 ára af báðum kynjum, flest í leikskóla 

eða fyrstu bekkjum grunnskóla, en þau, sem höfðu verið í tímabundnu fóstri hjá viðmælendum 

og voru það ekki þegar rannsókn fór fram, voru eldri.  
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6 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum hluta verður greint frá niðurstöðum rannsóknar og þeim skipt í þrjá meginkafla eftir 

þeim þemum er skýrast komu fram við greiningu gagna og endurspegla það sem kom hvað 

skýrast fram í máli þátttakenda. Fyrsti kaflinn nefnist ,,Að verða fósturforeldrar“ og fjallar þá 

þætti er mestu máli skipta í tengslum við ákvörðun viðmælenda að verða fósturforeldar. um 

upplifun þátttakenda af því að verða fósturforeldri og skipti þar sköpum í því ferli. Annar 

kaflinn nefnist ,,Fósturforeldrahlutverkið“ er þar greint frá reynslu og upplifun viðmælenda af 

því að vera samkynhneigðir fósturforeldrar. Að lokum er það þriðji og síðasti kaflinn er nefnist 

,,Framtíðin“ og fjallar um hvaða framtíðarsýn þátttakendur hafa á fósturforeldrahlutverkinu.  

Niðurstöðurnar eru settar fram á þann hátt að þær eru ekki persónurekjanlegar og 

haldinn trúnaður við þátttakendur með því að vitna hvorki í eiginnöfn né gervinöfn 

viðmælenda. Til að tryggja sem best að að niðurstöðurnar endurspegli viðhorf og reynslu allra 

þátttakenda eru þær settar fram út frá fjölda þeirra, ekki sem para. En pörin lögðu í örfáum 

tilvika mismunandi merkingu í reynslu sína og höfðu mismunandi skoðanir varðandi einstök 

efnisatriði rannsóknarinnar. 

6.1. Að verða fósturforeldrar  

Að taka ákvörðun um að verða fósturforeldri er ekki auðveld ákvörðun og hafa þar margir 

þættir áhrif á. Í þessum kafla verður fjallað um ákvörðun þátttakenda að gerast fósturforeldrar 

og hvaða þættir skiptu þar hvað mestu máli að mati viðmælenda.  

6.1.1 Draumurinn og þráin 

Eitt af því sem kom hvað sterkast fram í frásögnum flestra þátttakenda var sú mikla og 

djúpstæða þrá þeirra að eignast barn og ala það upp, þrá er búið hafði lengi innra með þeim 

og einn þátttakandi lýsti svo:  „Þetta hefur alltaf búið með manni. Og ef maður hefur hvatann 

á annað borð og hann er svo sterkur til að eignast barn þá fer maður hvaða leið sem er“. 

 Margir þátttakendur höfðu gengið í gegnum mikla erfiðleika og sorg vegna tilrauna 

þeirra til að eignast barn með aðstoð aðferða læknavísindanna áður en þeir urðu 

fósturforeldrar. Meirihluti lesbískra viðmælenda hafði ítrekað reynt að eignast barn með 

aðstoð tæknifrjóvgunar án árangurs. .,, Við vorum búnar að reyna að eignast barn mörgum 

sinnum, … það mátti ekki hér á Íslandi þannig að við fórum út og gerðum það mörgum sinnum. 

Búnar að leggja allt í þetta”. 
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Átta þátttakendur höfðu velt fyrir sér að ættleiða barn erlendis frá til jafns á við aðrar 

leiðir eins og einn þeirra sagði:,,Við höfðum alltaf haft mikinn áhuga á því að ættleiða eða fá 

fósturbarn eins og að gagna með [barn] sjálfar. En síðar kom í ljós að sú leið var ekki fær þrátt 

fyrir að vera lögleg hér á landi, þar sem ekki eru í gildi samningar milli Íslands og erlendra ríkja 

er leyfa ættleiðingar samkynhneigðra“. Nokkrir þátttakendanna höfðu íhugað þá leið en töldu 

hana  andstæða eigin lífsgildum og skoðunum: ,, [Ég] vill ekki taka þátt í einhverju kerfi sem 

mér finnst vera brotið og vitlaust og svo finnst mér þetta svo annarlegar ástæður þar að baki 

og mér finnst næstum eins og að það sé verið að versla með börn“.  

Um helmingur þátttakenda, allt karlmenn höfðu íhugað og kannað möguleika 

staðgöngumæðrunar erlendis þar sem hún er lögleg. Í ljós kom að sú leið væri bæði erfið og 

kostnaðarsöm  og ekki á færi allra að fara hana. Einstaka þáttakendur voru tilbúnir að fara 

hana: „hvort sem það var lögleg eða ólögleg leið. Ólögleg hefði verið vond leið, en verið samt 

til að fara hana“. En aðrir töldu hana að sama skapi ekki eftirsóknarverða: ,,Mér finnst 

staðgöngumæðrum ekki henta mér og finnst líkami konu ekki eiga að vera til sölu né líkami 

fólks. Mér finnst það ekki vera“.  

Nokkrir viðmælenda sögðu viljann og löngunina að láta gott af sér leiða og hjálpa barni 

í erfiðum aðstæðum hafi haft mest áhrif á ákvörðun þeirra að gerast fósturforeldi eins og einn 

þeirra sagði: ,,Við vildum bara taka hann að okkur og hann var náttúrulega einhversstaðar og 

leið ekki vel”. Þessar ástæður áttu einkum við þegar þátttakendur höfðu tekið barn í 

tímabundið fóstur. 

6.1.2 Öflun upplýsinga og tildrög hennar 

Flestir þátttakendurnir fengu upplýsingar um möguleika þess að gerast fósturforeldrar með 

því að leita eftir þeim upplýsingum sjálfir hjá Barnaverndarstofu, tveir á námskeiði hjá Íslenskri 

ættleiðingu og einn á kynningarfundi Samtakanna '78 um mögulegar leiðir til barneigna.  

Tildrög þess að níu þátttakendur leituðu sjálfir eftir upplýsingum um að gerast 

fósturforeldrar voru ábendingar ættingja og vina um að þeir teldu viðkomandi vera tilvalinn til 

þess að taka barn í fóstur. Jafnframt sem sex þátttakendur höfðu verið spurðir beint af 

ættingjum eða vinum hvort þeir væru ekki tilbúnir til að taka tiltekið barn í fóstur. 

Fyrirspyrjandinn var í flestum tilvikum í fjölskyldutengslum við barnið og einn þátttakandinn 

greinir svo frá:  
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Frænka hennar kemur til okkar og segir við okkur að lítil barn, telpa, þurfi 

að fá foreldra. Mamma hennar og pabbi eru vanhæf og ættingi barnsins 

sem hafi verið helsti umsjónarmaður þess er veikur … og vill koma barninu 

í skjól þar sem hann getur ekki verið með hana lengur. Við hittum móður 

barnsins og sögðum að við vildum gera þetta í gegnum barnavernd. 

Barnið var hjá okkur í 6 vikur en fór svo aftur til móður.  

Nokkrir af þeim sex þátttakendum er höfðu fengið spurningar um að taka barn í fóstur höfðu 

hitt barnið en síðan varð ekki úr því að barnið kæmi til þeirra þó þeir hefðu væntingar um að 

svo yrði. 

6.2 Fósturforeldrahlutverkið 

Margir þættir hafa áhrif hvernig þátttakendum tekst til í fósturforeldrahlutverkinu. Einn þeirra 

er sá undirbúningur er fólst í Foster Pride námskeið Barnaverndarstofu.  

6.2.1 Foster Pride nauðsynlegur undirbúningur 

Mikil ánægja ríkti hjá öllum þátttakendum gagnvart Foster Pride námskeiði Barnaverndarstofu 

og töldu þeir námskeiðið mikilvægan þátt í undirbúningi þeirra fyrir fósturforeldrahlutverkið 

eins og einn lýsti svo:  “Námskeiðið er frábært og allir hefðu gott af því að fara á svona 

námskeið”  

Þátttakendur töldu helstu styrkleika þess vera hversu yfirgipsmikið og innihaldsríkt 

námskeiðið væri. ,,Við vissum ekki svona mikið ef við hefðum ekki farið á þetta námskeið”. Á 

námskeiðinu var fjallað meðal annars um þætti er snúa að barninu, hlutverk fósturforeldra, 

samskipti við fjölskyldu barns, skattamál, fósturlaun og fleira. Jafnframt lögðu þátttakendur 

mikla áherslu á hversu hagnýtt námskeiðið væri og nýttist þeim vel í daglegu lífi eins og einn 

orðaði það: ,,Með því að fara á svona námskeið þá eru margir daglegir hlutir að ganga betur”.  

Að auki töldu margir að sú sjálfsskoðun er þátttakendur gengu í gegnum á námskeiðinu 

væri mikilvægur undirbúningur fyrir fósturforeldrahlutverkið. Í sjálfsskoðuninni fælist: ,,Hjálp 

í því að aðstoða fólk í því hvort það hefði áhuga á” að verða fósturforeldrar út frá þeim kröfum 

sem til hlutverksins eru gerðar og þátta er tengjast því að ala upp fósturbarn. Jafnframt krafði 

hún þátttakendur um að: ,,Maður horfði svona svolítið inn á við. Lærði margt um sjálfan sig” 

en með námskeiðinu er stefnt að því þátttakendur verði  meðvitaðir um eigin tilfinningar, 

skoðanir og viðhorf í tengslum við alla þá þætti er snúa að fósturforeldrahlutverkinu, 

fósturbarni, foreldrum barns og öðrum þáttum er þessu tengjast. 
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Almennt voru þátttakendurnir ánægðir með fyrirkomulag námskeiðsins, leiðbeinendur 

og hvernig upplýsingum var miðlað til þeirra en það var í formi fyrirlestra, umræðuhópa, 

myndbanda og fleira. Nokkrir minntust sérstaklega á að: ,,Best var að hitta aðra fósturforeldra 

sem voru í aðstæðunum, þá tengir maður svo miklu meira”, er jók skilning þátttakenda og 

þekkingu þeirra á því sem námskeiðinu var ætlað að miðla til þeirra.  

Flestir þátttakenda lýstu því að þeir teldu námskeiðið hafa uppfyllt þarfir þeirra sem 

samkynhneigðir fósturforeldrar og töldu ekki ástæðu til þess að hafa sérstakt námskeið fyrir 

þá og skýrt kemur fram í orðunum:  

Ég fór á þetta námskeið á þeim forsendum að ég væri ekkert öðruvísi en 

aðrir eða að ég þyrfti einhverjar sérstakar upplýsingar eða ég þyrfti þær 

bara ekki. Það er eiginlega bara þannig.  Þannig að væntingar mínar voru 

fyllilega uppfylltar en ég hafði engar væntingar um að ég þyrfti einhverja 

sérstaka meðhöndlun.  

Ofarlega í huga margra var fjölbreyttni þátttakenda á námskeiðinu er endurspeglaði 

þverskurðinn af stéttum þjóðfélagsins og ekki væri um einsleitan hóp að ræða. Fjölbreyttnin 

væri það af hinu góða og gerði námskeiðið ánægjulegra en ella. Nokkrir töldu samt sem áður 

ástæðu til að velta fyrir sér samsetningu námskeiðsþátttakenda vegna mismunandi ástæðna 

fyrir þátttöku þeirra. Sumir væru að taka barn í tímabundið fóstur, aðrir til að vera 

stuðningsfjölskylda og lokum þeir er vildu fá barn í varanlegt fóstur og þá fyrst og fremst á 

þeim forsendum að eignast barn og ala það upp eins og sitt eigið: 

Þú veist eina kannski sem maður hugsar. Fólk er þarna á mismunandi 

forsendum. Sumir eru þarna sem eru úr sveit og eru einfaldlega að leita 

að vera stuðningsforeldrar. Mér finnst þetta vera mjög ólíkt og finnst að 

það ætti að skipta þessu niður í hérna í foreldra sem voru í sömu stöðu 

og við sem hafa reynt að eignast barn og gengur ekki. Við erum 

einfaldlega komin í allt aðra stöðu, en við erum bara að leita eftir því að 

búa til fjölskyldu sko, varanlega. 

Jafnframt töldu fáeinir að námskeiðið hefði ekki tekið tillit til fjölbreytileika fjölskyldna, aldrei 

hefði verið minnst á eða rædd sérstaklega þau málefni er tengdust samkynhneigð. Gengið 

hefði verið út frá gagnkynhneigðinni, hinu ríkjandi viðmiði samfélagsins og birst í “Því að alltaf 

var verið að tala út frá því að það væri kona og maður eða maður og kona svona þú veist það 

allt saman, sko”. 

Langflestir þátttakendur voru mjög ánægðir með samskipti og viðmót annarra á 

námskeiðinu og nokkir sögðust hafa bundist vináttuböndum við aðra þátttakendur í kjölfarið:  
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Þetta var svo fáránlegur hópur að ég held að við séum allir vinir á 

Facebook og við erum í rosalega góðu samandi við tvenn pör í viðbót. Við 

erum alltaf í kaffi og afmælum og öllu þessu. Ef við förum út á land þá 

heimsækjum við þau sem voru úr sveitinni. Þetta er þannig að ég get ekki 

lýst því. 

Einhverjir upplifðu mismunandi viðhorf annarra þátttakenda til þeirra og þeir hefðu 

mismunandi viðhorf til annarra:  

Þau leituðust við að fá samþykki okkar og vildu þekkja okkur. Aðrir 

forðuðust okkur hérna en voru vinsamleg og við tengdust einstæðri 

stelpu og tengdum við hana af því að ég held að hún hafi upplifað. Þessi 

pínu ein á móti öllum pörunum eins og við. 

Upplifun þátttakenda er sú að einhverjir þátttakendur virðast hafa þá skoðun að það sé 

ekki annarra en gagnkynhneigðra para að fá barn í fóstur.  

Einstaka þátttakendur töldu námskeiðið “mjög langdregið og svolítið mikið af 

einhverskonar sem skipti ekki máli. Talað um suma hluti aftur og aftur, en skil það núna af 

hverju það var gert núna”. Þátttakendunum varð ljóst hvers vegna ítrekað var fjallað um 

ákveðna þætti á námskeiðinu er þeir stóðu frammi fyrir úrlausn svipaðra verkefna í daglegu 

lífi. 

6.3 Reynslan af því að vera í samkynhneigt fósturforeldri 

Í þessum kafla verðu greint frá reynslu þátttakenda af samskiptum, hverskonar viðmóti þeir 

hafi mætti sem samkynhneigðir fósturforeldrar og hvort þeir hafi upplifað fordóma af hendi 

barnaverndaryfirvalda og annarra? Ennfremur fjallað um breytingarnar er fósturforeldrar 

upplifðu hjá fósturbarninu eftir að barnið kom til þeirra.  

6.3.1 Barnaverndaryfirvöld 

Jákvætt viðmót og góð samskipti einkenndu reynslu næstum allra þátttakenda af 

barnaverndarnefndum og starfsmönnum þeirra, en þáttakendur áttu í samskiptum við nokkrar 

barnaverndarnefndir og starfsmenn þeirra. Reynslan birtist í stuttum og kjarnyrtum svörum 

eins þau eru: ,,Alveg frábær” og “Já, mjög gott viðmót, já, alltaf”.  

Einn þátttakandi sagðist ekki vera viss hvort hann upplifði neikvætt viðhorf gagnvart 

sér af hálfu barnverndarstarfsmanna eða ekki, en sagði: ,,Ég veit það ekki, ja örugglega, 

jafnvel, en samt ekki”. Reynsla hans síðar meir einkenndist af góð samskiptum milli hans og 

starfsmanna sem fósturforeldri. 
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Fáeinir þátttakendur tjáðu sig um að þeir hafi mætt neikvæðu viðmóti af hálfu 

barnaverndarstarfsmanns.  

Já, það var einn starfsmaður þar var með miklu verra viðmót. Já, og í 

rauninni slæmt. Já, bara fordóma. Já, já, og það var bara verið beinlínis að 

hrekja okkur í burtu sem sagt óbeint með hegðuninni.  

Þátttakendurnir ítrekuðu að um einstakt tilvik hafi verið að ræða en í heildina hafi 

samskipti þeirra við starfsmenn barnaverndarnefndar verið mjög góð allt frá því að þeir 

sóttu um að gerast fósturforeldrar og fósturbarnið kom til þeirra.  

Allir þátttakendurnir lýstu því að þeir hafi aldrei orðið fyrir fordómum vegna 

kynhneigðar sinnar í daglegu lífi né í gegnum allt ferlið að verða fósturforeldrar eða sem 

fósturforeldrar með einni undantekningu þó og hér er lýst:  

En þarna fattaði ég þetta ekki strax en svo fór ég að tjá sjá þetta og svo 

kom það seinna í ljós að annar þeirra, hann sagði það ekki beint við okkur 

en hann sagði það að hann hefði frekar viljað sjá karl og konu koma og 

það var svona beinlínis verið að hrinda okkur frá. 

Aðrir þátttakendur sögðust aldrei hafa upplifað neikvætt viðhorf af hálfu 

barnaverndaryfirvalda. 

 Einstaka þátttakendur greindu frá því að þeir bæru ákveðið vantraust til 

barnaverndaryfirvalda. Vantraustið tengist upplifun viðmælenda af ófaglegum vinnubrögðum 

starfsmanna og kemur fram í frásögnum tveggja viðmælenda. Í þeirri fyrri greinir viðmælandi 

svo frá:  

Það er bara sagt að við getum fengið tvö börn fyrir sunnan. Við förum af 
stað einhvern tímann á miðvikudegi held ég já, við áttum bara svona að, 
við kunnum ekki orð yfir þetta að skoða þær eða líta á aðstæður eða 
eitthvað.      Við fórum suður og þegar við komum suður þá er 
barnaverndarstarfsmaðurinn ekki á staðnum. Og þá fáum við að vita að 
við getum í rauninni ekki tekið börnin með okkur heim. Þetta var svo 
hallærislegt. Við vorum ekki búnar að taka ákvörðun um það hvort við 
ætluðum að taka börnin. 

 

Í þeirri síðari greinir annar viðmælandi svo frá: ,,Og starfsmaðurinn bara, þú veist, það stóðst 

ekkert sem hann hafði sagt í símtölum og neitaði seinna [að hafa sagt tiltekna hluti)“ í þeim 

símtölum.  
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 Ennfremur birtist vantraustið í tvöföldu hlutverki barnaverndarnefndar og einn 

viðmælandinn tjáir svo: ,Þú hefur ekki sama trúnað við stuðningsaðila þinn ef hann er 

eftirlitsaðili þinn og það er bara þekkt“. 

Hvað varðar viðmót starfsmanna Barnaverndarstofu upplifðu flestir þátttakendurnir 

mjög jákvæð og ánægjuleg samskipti af hálfu þeirra og kom svo vel fram í orðunum: 

“Starfsmaðurinn sagði bara komið þið fagnandi og [það] er bara dásamlegt”, og ,,Þið eigið sko 

möguleika”. Orð og viðmót er hvöttu þátttakendur til dáða að gerast fósturforeldrar og halda 

í vonina að það væri raunhæf leið til þess að fá tækifæri að verða foreldrar og ala upp barn.  

Einstaka viðmælendur upplifðu vantraust í tengslum við gagnsæisleysi varðandi þeirra 

stöðu og annarra á biðlista eftir fósturbarni hjá Barnaverndarstofu. Viðmælandinn var búinn 

að bíða í mörg ár eftir  fósturbarni og upplifði sig í „einhverju tómarúmi“ þar sem hann vissi 

ekki raunverulega stöðu sína á biðlistanum. Hann hefði hitt barnaverndarstarfsmann er hefði 

spurt hvort ekki hefði verið haft samband við hann og hann svarað því neitandi.  Það hefði 

augljóslega komið starfsmanninum á óvart og þá hafi hann velt fyrir sér hvort hann væri 

kominn á „einhvern hliðarlista eða hvað væri að gerast?“. Til að bæta úr þessu væri gott að 

Barnaverndarstofa hefði reglulegt samband við þá er væru á biðlistanum til að ræða stöðu 

þeirra á honum, hvort þeir vildu breyta forsendum umsóknar til að auka möguleika 

viðkomandi til fá fósturbarn.  

6.3.2 Heilbrigðisyfirvöld 

Ekki höfðu allir þátttakendur reynslu af samskiptum eða þjónustu heilbrigðisyfirvalda en þeir 

voru nokkir. Almennt höfðu þeir jákvæða reynslu af samskiptum við starfsmenn þeirra og þeir 

mætt jákvæðu viðhorfi sem samkynhneigðir fóstuforeldrar og lýstu í örfáum orðum sem ,,Bara 

jákvætt”. Nokkir sögðust hafa fengið hrós frá starfsmönnum heilsugæslunnar og birtist í 

orðum eins og ,,Þú ert [einn]af þeim, já [einn] af þessu góða fólki”, er gerist fósturforeldri og 

veitir barni það sem það þarf á að halda. Allir voru sammála um að þeir hefðu aldrei upplifað 

neikvæð samskipti eða viðmót af hálfu starfsmanna heilbrigðiskerfisins. 

6.3.3. Skóli og leikskóli 

Meirihluti þátttakenda lýsti samskiptum sínum við skóla og leikskóla sem “frábærum og 

góðum” og viðmótið sem þeir hefðu mætt verið þannig að “Skólinn hefur tekið okkur vel og 

leikskólinn er stórkostlegur staður”.  
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Einn þátttakandinn sagðist hafa upplifað neikvætt viðmót innan skóla þar sem 

“einstaka gangavörður er gaf okkur svip” og sagðist ekki gera sér grein fyrir því af hverju 

starfsmaðurinn hefði sýnt svona hegðun gagnvart honum þar sem þeir hefðu ekki aldrei átt í 

neinum samskiptum.  

Margir viðmælenda lögðu ríka áherslu á að samvinna þeirra við leikskóla varðandi 

málefni fósturbarnsins hefði verið mjög góð og barnið fengið alla þá þjónustu er það þurfti. 

“Þeir redduðu því. [Barnið) fór bara í allan pakkann “, en fósturbarnið þurfi á miklum stuðningi 

og þjálfun að halda í upphafi fósturvistunar.  

6.3.4 Kynforeldrar og ættingjar barns 

Þegar þátttakendur voru spurðir um viðmót kynforeldra til þess að barn þeirra hefði verið 

ráðstafað til samkynhneigðra fósturforeldra var svar langflestra að þeir hefðu ekki mætt öðru 

en jákvæðu viðhorfi kynforeldra gagnvart sér sem einstaklingi. Tveir þátttakendur sögðu að 

móðir barnsins hafi tjáð þá skoðun sína að henni “hafi verið mjög létt að hommar væru með 

[barnið hennar] vegna þess að það væri ekki þá samkeppni um móðurhlutverkið”. 

Nokkir þátttakendurnir upplifðu að viðhorf kynforeldra hefði breyst í garð þeirra þegar 

á fósturvistunina leið. Einn þátttakandinn sagði: „Móðir barnsins var mikið á móti þessu“ en 

„núna held ég líka að mamma [barnins] sé líka ánægð [með að barnið hafi verið fóstrað hjá 

þátttakanda]“. Hann upplifði að foreldrar barnsins hefðu verið ósátt við ráðstöfun barnsins í 

fóstur og jafnframt hjá samkynhneigðum fósturforeldrum í upphafi en þegar foreldrarnir sáu 

hversu vel var hugsað um barnið urðu þeir sáttari en áður með ráðstöfunina. Enn annar lýsti 

álíka reynslu og sá fyrsti: ,,Við vorum voðalega spennandi, síðan fengum við hótanir frá þeim 

en svo [urðum við] bestu vinir þeirra”. Að lokum sögðust tveir þátttakendur hafa heyrt af 

viðhorfi kynforeldra til þeirra í gegnum barnaverndarstarfsmann er var með mál barnsins: 

,,Mér skilst frá félagsráðgjafanum að mamman vilji að [barnið] verði áfram hjá okkur ef að 

[það) verður dæmt í varanlegt fóstur”. „Báðir kynforeldrar eru sáttir í dag að barnið sé hjá 

okkur út frá þeirri stöðu sem þeir sjálfir eru í“. Einn þátttakandinn upplifði mismunandi viðhorf 

af hálfu foreldra og hann héldi ,,Að pabbi barnsins sé bara ánægður að það sé hjá okkur en 

mamman ekki”. Ástæðurnar væru afbrýðisemi móður gagnvart fósturforeldrum og 

móðureðlið. Að hans mati væri eðlilegt að móðir barns væri ósátt að hafa ekki barnið hjá sér 

og annast barnið sitt. Að lokum taldi einn þátttakandinn að trúarskoðanir foreldra hafi litað 

viðhorf þeirra til hans þar sem viðkomandi aðhylltist trú er viðurkenndi ekki samkynhneigð. 
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En fyrst og fremst upplifðu þátttakendur neikvætt viðhorf kynforeldra til 

barnaverndaryfirvalda og ákvörðun yfirvalda að ráðstafa barni þeirra í fóstur.  

Að auki var nokkrum þátttakendum hugleikið viðhorf ömmu og afa barns til þess að 

barnabarni þeirra hafi verið ráðstafað í fóstur til samkynhneigðra fósturforeldra. Í viðtölunum 

við þátttakendur kom jafnframt fram í samskiptum þeirra við afa og ömmur fósturbarns  

Þrír þátttakendur greindu jafnframt frá reynslu sinni af viðmóti afa og ömmu barns til 

sín, tveir sögðu afa og ömmu barns hafa sýnt þeim jákvætt viðmót og lýst ánægju sinni með 

þá ráðstöfun við þátttakendur og ættingja þeirra. Tveir höfðu aftur á móti upplifað ömmu og 

afa barns vera mjög ósátt við að ráðstöfun barnsins til þeirra þar sem þau hafi viljað fá barnið 

til sín. Foreldrar barnsins hefðu hinsvegar ekki viljað að barninu yrði ráðstafað til þeirra.  

Þeir þátttakendur er voru með börn á leik- og grunnskólaaldri töldu börnin vera 

meðvituð um að fjölskylda þeirra [fósturforeldrar) væri öðruvísi, að: “Hún á bara tvær 

mömmur” og “Hún bara tvo pabba” væri eðlilegt í augum barnsins. Börnin væru ekki að velta 

því sérstaklega fyrir sér þar sem fjölbreytileiki fjölskyldna væri mikill. Einn þátttakandinn 

greindi frá því að barn er var hjá honum hafi stundum notað niðrandi orð um homma og lesbíur 

í samskiptum sínum við börn fósturforeldra. Hafi það að hans mati verið hluti af því að vera 

unglingur en ekki að hann væri ósáttur við að vera í fóstri hjá samkynhneigðum 

fósturforeldrum. Barnið hafi verið ósátt við að vera ráðstafað í fóstur þar sem hann hafi viljað 

umfram allt vera hjá foreldrum sínum.  

6.3.5 Fjölskylda og vinir fósturforeldra 

Stuðningur fjölskyldu og vina einkennir frásagnir þátttakenda, en hann hefur verið 

mismunandi í eðli sínu og hversu mikilll hann er.  

Í öllum tilvikum höfðu þátttakendur rætt við fjölskyldu og vini um fyrirætlan sína um að verða 

fósturforeldrar og viðbrögð beggja verið í flestum tilvikum: ,,Alveg rosalega jákvæð og allir 

vildu svo skrifa meðmælabréf”. Auk þess hafa allir glaðst með þátttakendum og stutt þá og 

það hefur birst í ,,þeirri gleði sem [fólk] hefur sýnt yfir tilveru okkar með börn [og] fólk hefur 

virkilega sýnt að það samgleðst [okkur]. Það kemur hingað og vill fá að taka þátt“.  

Tveir viðmælendur höfðu tekið að sér tvö fósturbörn og þegar seinna barnið kom til 

þeirra sögðust þeir hafa fengið athugasemdir frá einstaka fjölskyldumeðlimum um að þeim 

hafi fundist ,,þetta ekki vera mjög sniðugt að vera með svona tvö börn og við værum alltof 
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gamlir til að vera með svona litla krakka. Og það hefur nú svona aðeins breyst”, eftir að barnið 

kom til þeirra.  

Stuðningur fjölskyldu og vina var tilfinningalegur, fjárhagslegur og praktískur. Hann var 

mismunandi í eðli sínu og hversu mikill hann var eftir fjölskyldum fósturforeldra og hversu 

mikinn stuðning fósturforeldri taldi sig þurfa. Stuðningur fjölskyldu var meðal annars í formi 

fjárstuðnings og endurspeglast í eftirfarandi frásögn: 

Langafi og langamma komu til okkar og við vorum nýbúnar að fá þær og 

vorum úti á palli og sögðu: Hérna er umslag og við viljum að þið kaupið 

eitthvað fyrir börnin, allt sem þau vantar. Og við sögðum: Þið vitið að 

hérna, að það er ekki alveg búið að ganga frá þessu. Og þau sögðu; Okkur 

er bara nákvæmlega sama um það. Barn þarf og barn fær. Eins og hann  

sagði, það er eitt í lífinu að ef barn fer þá hefur það með sér það sem það 

þarf. 

Fjölskyldustuðningurinn og aðstoð vina fólst í barnagæslu vegna meðal annars atvinnu 

fósturforeldra líkt og hér kemur fram: ,,Þá er mamma mín með hana einn dag og mamma hans 

einn dag og svo Katla einn dag“. Ekki töldu allir þátttakendurnir sig hafa þörf fyrir stuðning 

fjölskyldu og vina fósturbarnið var orðið unglingur og þeir höfðu sjálfir reynslu af barna uppeldi 

og þekktu barnið áður en því var ráðstafað í fóstur til þeirra, en höfðu þrátt fyrir það fengið 

stuðning ættingja í formi ráðgjafar og leiðbeininga í gegnum síma. Flestir þátttakendurnir 

höfðu leitað eftir ráðgjöf og leiðbeiningum ættingja og vina varðandi ýmis málefni er tengdust 

börnum og uppeldi þeirra. . Jafnframt sem rúmur helmingur þátttakenda nefndu að þeim hafi 

hlotnast fjöldi gjafa í formi fatnaðar á börnin víða að. Einn þáttakandinn greindi svo frá: 

“Svartir ruslapokar sem dældust hingað inn af fötum [fötum á fósturbarnið frá fjölskyldu og 

vinum]. Einn þátttakandinn velti því fyrir sér hvort ,,Allur sá fatnaður sem [barnið] og ég held 

að það hefði ekki orðið [jafnmikið af fatnaði) ef við hefðum verið gagnkynhneigðir, pottþétt 

ekki”.  

6.3.6 Barnið  – upplifun fósturforeldra 

Fósturforeldrar voru spurðir hvort þeir hafi upplifað breytingar hjá fósturbarninu eftir að 

barnið kom til þeirra og ef svo væri hverskonar breytingar þeir hafi upplifað?  

Af þrettán þátttakendum höfðu níu þeirra verið með börn í fóstri. Allir höfðu þeir 

upplifað jákvæðar breytingar á börnunum eftir að þau höfðu dvalið hjá þeim í nokkurn tíma 

án tillits til eðlis ráðstöfunarinnar. Þau börn sem lengst höfðu dvalið í fóstri sýndu gífurlegar 
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breytingar í hegðun og framfarir í almennum þroska að mati viðmælenda. Einn þeirra lýsir 

breytingunum svo:  

Hún var vannærð, gat ekki setið nema með kodda í kringum sig, hélt varla 

höfði og grét er hún sá leikgrind. Í dag er barnið 5 ára, farið að lesa og 

reikna. Það er ekkert að þessu barni, annað en að fá að vera til. 

Annar viðmælandi greindi frá því að hann og maki hans höfðu haft verulegar áhyggjur af 

þroska barnsins er það hafi komið til þeirra. Hann hafi velt því fyrir sér hvort það væri ekki með 

veruleg þroskafrávik jafnvel einhverfu: þátttakandi lýsir því að hann hafi haft verulegar 

áhyggjur af því að barnið væri með þroskafrávik, einhverfu:  

Við héldum að hún væri einhverf á tímabili þegar hún kom. Hún talaði 3 

orð er voru algerlega án samræmis við það sem þau þýddu. Núna er hún 

altalandi. Þroskinn, honum hefur fleygt fram síðan hún kom til okkar. Hún 

er með hegðunarmynstur sem er eðlilegt í dag. 

Þriðji viðmælandinn tók í sama streng og lýsti því að hann hafi haft miklar 

áhyggjur af þroska barnsins er það kom til hans:  

Hún kom til okkar rúmlega þriggja ára. Við vissum ekki hvort barnið væri 

þroskaheft eða hvort hún væri bara vanhirt. Hún fór í allan pakkann og 

var útskrifuð hálfu ári seinna. Og svo hugsuðu þær [starfsmenn 

leikskólans] hvort þær að setja hana upp á efri kjarnann með eldri 

stelpum. Við setjum hana aftur niður ef hún getur það ekki [sögðu 

starfsmennirnir], en hún hefur fylgt þeim í einu og öllu. Og svo samkvæmt 

skólanum þá parast hún við alla [á auðvelt með félagsleg samskipti við 

önnur börn] og hún er algjör leiðtogi.  

Einn þátttakandinn upplifði ekki bara jákvæðar breytingar í hegðun barnsins heldur líka 

afturför hjá barninu. ,,Ég kenndi honum góða siði, sem hurfu strax aftur þegar hann fór aftur 

til pabba síns. Það var mjög leiðinlegt að sjá það hverfa allt aftur til baka”. Viðmælandinn hafði 

haldið áfram samskiptum við barnið eftir að fóstri lauk og þá sem stuðningsforeldri barnsins.  

6.4 Fósturforeldrahlutverkið – framtíðin 

Flestir viðmælendur höfðu reynslu af uppeldi fósturbarns eða eigin barna. Þakklæti og virðing 

voru ofarlega í hugum margra þátttakenda fyrir að eiga og hafa fengið tækifæri til að taka barn 

í fóstur, tækifæri sem sumir höfðu jafnvel útilokað að öðlast nokkurn tímann á lífsleiðinni. En 

umfram allt væri það fyrst og fremt réttur barnsins að eiga foreldra og að velferð og hagsmunir 

barns væru hafðir að leiðarljósi. 
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Ég er bara svo ógeðslega þakklátur, svo þakklátur að fá að vera hommi og 

vera hommi og svo þakklátur fyrir að búa á Íslandi. En að fá tækifæri, þú 

veist, að búa á Íslandi sem eðlilegur og geta bara labbað inn á 

Barnaverndarstofu og við viljum bara fá að taka fósturbarn það er bara 

málið. Það eru bara algjör forréttindi. Af því að við eigum vini sem eru 

samkynhneigðir og búa erlendis og það er fjarlægur draumur hjá þeim að 

verða foreldrar af því að það er ekki í boði í þeirra lífi. 

Frásagnir viðmælenda endurspegluðu þá gleði, ánægju, lífshamingju er fósturbarnið hafði 

veitt þeim og hversu stoltir þeir voru af fósturbörnum sínum: ,,Við vorum búnar að reyna að 

eignast barn mörgum sinnum og nema það tókst ekki. Það mistókst sem betur fer. Ég gæti ekki 

verið heppnari”. Ennfremur birtist í frásögnum einstakra þátttakenda eftirsjá að hafa ekki tekið 

skrefið fyrr að kanna möguleikann á því að taka fósturbarn: ,,Eins og ég sagði í upphafi [þá 

hafði ég] ekki haft neinn áhuga á þessu en núna er það bara [þannig að ég hugsa ítrekað]að 

ég hefði átt að gera þetta fyrir 10 árum fyrr”. Og sumir sáu líf sitt ekki án barns:  og að lokum 

sá þriðji: ,,Ég sé ekki lífið án hennar”. 

Þátttakendur töldu að hægt væri að fjölga samkynhneigðum fósturforeldrum. Ýmsar 

skýringar komu fram í máli viðmælenda hvers vegna fjöldi samkynhneigðra einstaklinga og 

para gerðust ekki fósturforeldrar:  

 
Ég er rosa hissa að það séu ekki fleiri og þá komum við að þessu kannski 
eru þeir hræddir um að fá neitun eða eitthvað því ég trúi því ekki að það 
séu ekki stærri hópur sem vilji þetta ekki. 

 

Annar þátttandi taldi fæð samkynhneigðra fósturforeldra skýrast af því “að þetta [möguleikinn 

að verða fósturforeldri og börnin er þurfa á fósturforeldrum að halda] er falið í einhverju kerfi 

[barnaverndarkerfið]“. Þriðja skýringin tengist kröfum um breyttan lífsstíl: ,,Ef þú ætlar að vera 

samkynhneigða parið sem ætlar að eiga barn þarftu að vera gagnkynhneigða parið. Þú þarft 

að eiga stabílt líf” og ekki væru allir tilbúnir til þess. Fjórða skýringin tengist óskinni að taka 

lítið barn í fóstur og ala það upp sem sitt eigið og auknum líkum á ýmiss konar erfiðleikum hjá 

fósturbarni eftir því sem það er eldra og því ráðstafað í fóstur:  

Ég gæti ímyndað mér að það gæti kannski fælt fólk frá að það vill helst ungt barn, 

hvítvoðung. Og það er rétt, því eftir því sem eldra barnið er því meiri líkur er á 

skaða þegar barnavernd tekur það . 

Jafnframt kom fram að ein skýringin væri eðli fósturráðstafana og áhersla barnaverndar á að 

barn að snúi aftur heim til foreldra sinna hafi þar áhrif á. Í flestum tilvikum eru þeir sem vilja 
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taka barn í varanlegt fóstur að gera það til að ala upp fósturbarn sem sitt eigið. Þetta tvennt 

stangist á og því leiti fólk annarra leiða: ,,Mér var sagt að næstum því 80% af öllum börnum 

fara síðan aftur til síns heima. Og nánast enginn er ættleiddur”. Tveir viðmælendur höfðu 

reynslu af því að hafa tekið barn í varanlegt fóstur en dómstólar ákveðið að barn sneri aftur til 

foreldra. Slík reynsla er áfall er viðmælendur hefðu aldrei viljað ganga í gegnum. 

Allir þátttakendurnir sögðu styrkleika homma og lesbía til að sinna hlutverki 

fósturforeldra persónubundna og töldu langflestir þá ekki búa yfir sérstökum styrkleikum 

umfram aðra: ,,Við erum bara foreldar eins og aðrir” og “Samkynhneigðin ein og sér gerir 

mann ekki að betri foreldrum ef maður hefur ekki unnið með það”. Jafnframt sem  

“Sjálfskoðunin ein og sér gerir mann ekki að betra foreldri endilega”. Hún getur “Gert þig að 

“sterkari persónu en ekki endilega að sterkara foreldri”.  

Nokkrir nefndu að sjálfskoðunin er þeir höfðu farið í gegnum við að opinbera 

kynhneigð sína, erfiðleikar varðandi barneignir og Foster Pride námskeiðið hafi aukið skilning 

þeirra og umburðarlyndi á aðstæðum annarra. Að hafa skilning á málefnum fósturbarna og 

fjölskyldna þeirra og sýna þeim og málefnum þeirra umburðarlyndi eru eiginleikar sem 

mikilvægt er að fósturforeldrar hafi.  

Að lokum taldi einn viðmælandinn að það að alast upp hjá samkynhneigðum 

fósturforeldrum gæti mögulega haft jákvæð áhrif á þroska fósturbarnsins og kemur fram í 

eftirfandi orðum: „Kannski verður hún umburðarlyndari. Kannski mun hún hafa meiri skilning 

á þeim sem eru öðruvísi í ljósi þess að hún býr við öðruvísi aðstæður". 

6.4.1 Aukinn sýnileiki og fræðsla 

Eitt af því sem allir þátttakendurnir voru sammála um var að mikilvægt væri að auka og efla 

upplýsingagjöf og sýnileika þess hluta barnaverndarkerfisins er lýtur að því að gerast 

fósturforeldri, þar sem: ,,Þetta er svolítið falið kerfi”. Í þessu sambandi nefndu tveir 

þátttakendur ráðningu almannatengslafulltrúa hjá Barnaverndarstofu til að kynna málefni 

fósturforeldra og fósturbarna almennt. Ófagleg vinnubrögð gætu valdið meiri skaða en hitt 

þar sem málaflokkurinn væri viðkvæmur. Ennfremur nefndi einn viðmælandinn gerð almenns 

fræðsluefnis um hvernig hægt væri að gerast fósturforeldri, bæklingur er gæti legið frammi á 

stöðum innan heilbrigðisþjónustunnar þar sem þeir sem eiga við barnleysi að stríða leita sér 

aðstoðar. 
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Allir þátttakendurnir töldu að Samtökin ´78 ættu að vera vettvangur fræðslu- og 

kynningarstarfs meðal homma og lesbía um leiðir til barnaeigna þar á meðal möguleikann á 

að taka barn í fóstur. Þeir lögðu áherslu á að vandað væri til verka og öll kynning og fræðsla 

væri á faglegum grunni og fagaðilar fengnir til að sinna henni. Jafnframt sem nokkrir töldu 

mikilvægt að samkynhneigðir fósturforeldrar kæmu að fræðslunni og lýstu eigin reynslu en 

það gæti vakið “meiri von hjá samkynhneigðum um að þetta [fá barn í fóstur] er hægt”.  

6.5 Annað er þátttakendur vildu kom á framfæri 

Þegar viðmælendur voru spurðir í lok viðtals hvort þeir vildu koma einhverju sérstöku á 

framfæri við rannsakanda mátti greina þrjú meginþemu: Eftirlit og eftirfylgni með ráðstöfnun 

barns í fóstur, vantraust og umgengni barns við kynforeldra og ættingja.  

6.5.1 Eftirlit og eftirfylgni  

Eftirfylgnin og eftirlitið með fósturráðstöfuninni var eitt af því sem nokkir þátttakendur lögðu 

áherslu á og má skipta þeim í tvo hópa. Í fyrri hópnum voru þeir er telja eftirlit með börnunum 

á heimilinu óþarft í varanlegu fóstri og kemur það viðhorf fram í eftirfarandi orðum:  

 

Hvaða bull er þetta? Það er búið að dæma okkur barnið í héraði og barn í 
Hæstarétti að það verði bara okkar. Hvað eru þið alltaf að gera inn á heimili 
og raska ró barnsins. Þið raskið ekki ró minni. Þið vitið sko, sérstaklega sú 
eldri hjá okkur hún var tveggja ára þegar hún kom til okkar og hún verður 
bara skíthrædd“. 

 

Jafnframt kom fram að ef eftirlit þyrfti að eiga sér stað vera væri full ástæða fyrir 

barnaverndaryfirvöld að skoða aðrar leiðir til að uppfylla þá skyldu svo sem með því að fylgjast 

með barninu í gegnum skóla, leikskóla eða heilsugæslu. Viðmælandi vildi að ,,barnið væri ekki 

heima“ þegar eftirlitið færi fram þar sem það hefði neikvæð áhrif á líðan barnins. „Mér finnst 

hún bara óörugg og sko má ekki gleyma því að við erum fjórða fjölskyldan hennar“.  

Síðari hópurinn sagði það hafa komið sér á óvart hversu eftirlitið og eftirfylgnin væri 

ekki meiri en hún hefði verið í þeirra tilviki. Hún væri  mismunandi eftir einstökum 

barnaverndarstarfsmönnum. Upplifun þeirra væri sú að skorti á starfsfólki, tíðum 

starfsmannaskiptum og miklu álagi væri um að kenna. Eftirlitið mætti jafnframt vera með 

öðrum hætti í formi óboðaðra vitjana á fósturheimilið: 
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Það sem undrar mig í öllu ferlinu og ég myndi vilja sjá, eins og bara núna. 

Það bankaði einhver starfsmaður uppá frá eftirlitinu og segði: Hún má 

vera með einhvern sem við þekkjum, mig langar til að sjá hvernig gengur. 

Að sjá starfsmann algerlega óboðinn aðeins til að sjá hvernig er daglig 

dags. 

Jafnramt sem aukið eftirlit væri til að tryggja að barninu liði vel í fóstrinu, þörfum þess 

væri sinnt og velferð þess og hagsmunir hafðir að leiðarljósi af hálfu fósturforeldra. 

6.5.2 Umgengni 

Umgengni barns við foreldra og ættingja var þátttakendum hugleikin. Þeir lögðu áherslu á 

þekkingu sína og meðvitund um rétt barnanna á umgengni við foreldra en töldu hana eiga að 

vera takmarkaða í varanlegu fóstri til að gefa barni tækifæri til að aðlagast nýrri fjölskyldu. Ekki 

voru allir viðmælendur á sama máli um hvernig hún ætti  að vera og hverjir ættu að ráða henni.  

Einn taldi mikilvægt að barnið fengi að ráða hvort það vildi hafa umgengni við foreldra 

sína eða ekki. Annað barnið segði: „Ég fer ekki. Ég er búin að segja það að ég ætla aldrei að 

segja það aftur“, en hitt barnið færi að hitta þá þar sem hún ,,vill hafa alla góða“ og til að 

stríða systkini sínu með því að segja: „Anna ég fór að hitta pabba þinn“. Það taki fósturforeldra 

langan tíma að fá barnið til að koma inn á þeim stað sem umgengnin á sér stað þar sem meðal 

annars hún er undir eftirliti tveggja barnaverndarstarfsmanna  og barnið hafi farið ungt í fóstur 

og þekki foreldra lítið sem ekkert. Skoðun barnsins er neiti umgengni mótist af erfiðri reynslu 

þess meðan það var í umsjá foreldra.  

Annar taldi ábyrgðina og skylduna að viðhalda nauðsynlegum tengslum fósturbarns við 

eigin fjölskyldu eiga að vera í höndum fósturforeldra. ,,Afhverju er mér treyst til klæða það og 

fæða og kenna því og fara með það í skóla og leikskóla, en ekki umgangast fjölskyldu [sína]“. 

Jafnframt sem hann taldi ,,skylduumgengni“ barna við ættingja ekki af hinu góða. En hann 

hafði reynslu af því að úrskurðað hefði verið um slíkt í hans tilviki. Taldi hann umgengni barns 

eiga að þjóna þörfum barnsins.  
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7 Umræður 

Hér mun gerð grein fyrir þeim ályktunum er rannsakandi hefur dregið af 

rannsóknarniðurstöðum og þær settar í samhengi við rannsóknarspurningarnar er settar voru 

fram í upphafi.  

Fósturvistanir barna á Íslandi má rekja aftur allt til landnáms og fram til dagsins í dag. 

Fjölbreyttar ástæður þeirra liggja að baki og þær verið til lengri eða skemmri tíma. Markmið 

þeirra hefur verið og er enn þann dag í dag að bæta aðstæður barns sem af einhverjum 

ástæðum getur ekki búið í umsjá foreldra sinna (Ármann Jakobsson, 2005, Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). 

Ákvæði laga um fóstur hafa breyst verulega frá því að fyrstu heildstæðu lögin um 

barnavernd voru sett árið 1932. Öll umgjörð, réttarstaða foreldra, fósturforeldra og barns í 

fóstri hefur verið bætt svo og málsmeðferðin öllum aðilum til hagsbóta. 

Breytt löggjöf og hugmyndafræði hefur haft áhrif á þróun ráðstöfunar barna hér á landi 

þannig að fleiri börn fara í tímabundið fóstur en þeim fækkar í varanlegu fóstri.  

Hér á landi hafa fáar rannsóknir verið gerðar í tengslum við ráðstafanir barna í fóstur 

og engin rannsókn á samkynhneigðum fósturforeldrum og börnum er hafa dvalið hjá 

hommum og lesbíum í fóstri. Skýringin er að fjölgun samkynhneigðra fósturforeldra hefur 

einkum á sér stað á síðastliðnum fimm árum. Áhugi höfundar á fósturvistunum barna og 

málefnum homma og lesbía var kveikjan að þessari rannsókn. Um leið gafst tækifæri til að 

varpa ljósi á stöðu samkynhneigðra fósturforeldra um þessar mundir. Rannsóknarniðurstöður 

varpa ljósi á ástæður er lágu að baki því að þátttakendur gerðust fósturforeldrar og reynslu 

þeirra af fósturforeldrahlutverkinu. Einnig sýna niðurstöður hvers konar viðmóti þeir hafa 

mætt af hendi barnaverndaryfirvalda og annarra, hvað megi bæta til að til að gera 

fósturforeldrahlutverkið sýnilegra og hvaða leiðir eru til úrbóta að mati þátttakenda.  

Niðurstöður rannsóknar eru þær að helsta ástæða þess að þátttakendur gerast 

fósturforeldar eru að fá tækifæri í lífinu til að ala upp barn sem sitt eigið. Í hugum flestra er 

fósturforeldrahlutverkið tækifæri til að verða foreldrar. Mikill meirihluti þátttakenda hefur velt 

fyrir sér eða reynt aðrar leiðir til barneigna áður en þeir gerðust fósturforeldrar. Helmingur 

þátttakenda hafði reynt ítrekað tæknifrjóvgun sem ekki bar árangur. Einnig höfðu 

þátttakendur velt fyrir sér ættleiðingu barns erlendis frá og staðgöngumæðrun. Tveir höfðu 

höfðu verið fósturforeldrar til að láta gott af sér leiða. Það er í samræmi við fjölda erlendra 
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rannsókna að hommar og lesbíur leita ofangreindra auk annarra leiða til barneigna en hvaða 

leið er valin er persónubundið (Goldberg, 2010).  

Athygli vekur að kveikjan að því verða fósturforeldrar var í um helmingi tilvika hvatning 

ættingja og vina að taka tiltekið barn í fóstur og var í fjölskyldutengslum við fyrirspyrjanda.  

Niðurstöður sýna að gleði, ánægju og lífshamingja fylgir því að fá ala upp fósturbarn 

líkt og í rannsókn (Downs og James; 2006) er sýndi að lesbíur gerast fósturforeldar til að 

uppfylla kröfuna um lífshamingju og að verða foreldrar. Jafnframt sýna niðurstöðurnar að 

fósturforeldrahlutverkið hafi í að mati margra þátttakenda aukið persónulegan þroska þeirra 

líkt og í rannsókn Hicks (2006). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samkynhneigðir fósturforeldrar mæta í 

langflestum tilvikum jákvæðu viðmóti af hálfu barnaverndar, skóla og heilbrigðisyfirvalda. 

Einstaka viðmælendur upplifðu þó neikvætt viðhorf af hendi einstakra starfsmanna 

barnaverndar og skólayfirvalda. Þær niðurstöður eru í andstöðu við rannsókn Dennis (2006) 

þar sem fósturforeldrar upplifðu að þeir mættu neikvæðu viðhorfi barnaverndaryfirvalda, 

viðhorfi er einkenndist af gagnkynhneigðarrembu. Fáeinir upplifðu viðhorf mótað af 

gagnkynhneigðu forræði er endurspeglast í þeirri skoðun að börn eigi að alast upp hjá móður 

og föður (Hicks, 2006). Viðhorf er virðist ríkja enn í dag hér á landi og erlendis (Folgerø, 2010). 

Niðurstöður sýndu að fósturforeldrahlutverkinu fylgdi jákvæð reynsla og upplifun er 

birtist þeim í miklum breytingum er urðu á þroska, líðan og hegðun fósturbarnanna eftir að 

þau höfðu dvalið hjá þeim um tíma. Jafnframt sem frásagnir þeirra einkenndust af stolti og 

ánægju með sjálf börnin og þær framfarir er börnin sýndu. Einstaka fósturforeldrar höfðu 

upplifað vonbrigði og sorg er þeir höfðu upplifað afturför í hegðun hjá fósturbarni er það fór 

til foreldra að nýju. En þær breytingar er urðu á börnunum eru í samræmi við rannsókn Flaks 

og félaga (1995) að börn lesbískra mæðra og gagnkynhneigðra foreldra sýndu svipaða 

tilfinningalega og hegðunarlega aðlögunarfærni. Svipaða niðurstöðu má finna í rannsókn Chan 

og félaga (1998) er sýndi að börn lesbískra mæðra og gagnkynhneigðra foreldra hefði svipaða 

félaglega færni. 

Jafnframt voru niðurstöðurnar þær að taka barn í fóstur er ein þeirra leiða sem 

samkynhneigðir geta farið til að ala upp barn sem sitt eigið. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram 

á aukinn fjölda samkynhneigðra fósturforeldra af báðum kynjum. Hlutfall lesbía er mun hærra 

en homma vegna neikvæðs viðhorf er hommar hafa mætt af hálfu barnaverndaryfirvalda 
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(Downs og Jones, 2006;  Gates, Badgett, Macomber, 2007; Hicks 2006). Þróun sem átt hefur 

sér stað hér á landi er sú að samkynhneigðum fósturforeldrum hefur fjölgað en ekki í sama 

mæli og erlendis en kynjahlutfall þeirra er jafnt. Meginskýringin er jákvætt viðmót og viðhorf 

er samkynhneigðir fósturforeldrar mæta í af hálfu barnaverndaryfirvalda óháð kynferði.  

En leiðin er grýtt og ræðst ekki aðeins af vilja væntanlegra fósturforeldra heldur 

jafnframt af öðrum þáttum. Samkynhneigðir fósturforeldar, sem og aðrir er vilja taka barn í 

varanlegt fóstur, vilja umfram allt fá til sín fá barn á aldrinum 0-5 ára. Leiðin er torsótt þar sem 

fáum börnum á þeim aldri er ráðstafað í fóstur (Barnaverndarstofa, 2015).  

7.1 Markverðir þættir 

Við greiningu gagna komu fleiri markverðir þættir fram en sneru með beinum hætti að þeim 

rannsóknarspurningum er settar voru fram en rannsakandi telur mikilvægt að koma á 

framfæri. 

 Eitt af því sem vakti athygli rannsakanda í þessari rannsókn var upplifun fósturforeldra 

af viðhorfi fósturbarnanna til þess að að alast upp hjá samkynhneigðum fósturforeldrum. 

Enginn þeirra hafði staðið frammi fyrir neikvæðni af hálfu barna í þeirra garð vegna 

kynhneigðar fósturforeldra. Að eiga tvo pabba eða tvær mömmur var var það sjálfsagða og 

eðlilega fyrir þeim. Fjölskylda þeirra var ekkert mjög frábrugðið öðrum fjölskyldum í 

nærumhverfi þeirra. Börnin veltu þessu ekkert sérstaklega fyrir sér að mati fósturforeldra en 

voru meðvituð um að fjölskylda þeirra væri öðruvísi en sumar aðrar fjölskyldur. Sumir 

fósturforeldarnir höfðu rætt fjölskylduformið við börnin í samræmi við aldur þeirra og þroska 

og með því að undirstrika fjölbreytileika fjölskyldna samfélagsins og  að fjölskylda þeirra væri 

ekkert frábrugðin öðrum fjölskyldum. En fjölbreytileiki fjölskyldna í íslensku samfélagi er mikill 

og líta má að sem styrkleika þess umfram allt.  

Foster Pride námskeið Barnaverndarstofu er mikilvægur undirbúningur fyrir 

foreldrahlutverkið og mikilvægt hjálpartæki í daglegu lífi samkynhneigðra fósturforeldra. 

Námskeiðið uppfyllti væntingar flestra. Einstaka viðmælendur töldu skorta umræðu um 

einstök atriði er tengjast því að vera samkynhneigðir foreldrar, þáttum eins og hvort viðhorf 

kynforeldra til samkynhneigðar hafi áhrif á möguleika homma og lesbía til að taka barn í fóstur. 

Einnig gagnrýndu sumir að framsetning og umfjöllun á námskeiðinu væri miðuð við 

gagnkynhneigð pör og endurspeglaði námskeiðið að þeirra mati ríkjandi gagnkynhneigt 

forræði samfélagsins (Hicks, 2006), þar sem alltaf var rætt um fósturforeldra sem karl og konu 
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þrátt fyrir að lög kveði á um að kynforeldrar geti verið hjón, sambúðarfólk og einstaklingar án 

tillits til kynhneigðar svo fremi sem þau uppfylla þau skilyrði sem sett eru um hæfi þeirra til að 

annast fósturbarn lögum samkvæmt (Reglugerð um fóstur 804/2004).  

Niðurstöður sýna, og kom rannsakanda eigi á óvart, að þátttakendur lögðu áherslu á 

að þeir væru eins og aðrir foreldrar, hefðu sína styrk- og veikleika auk þess að hafa ekki yfir 

sérstökum eiginleikum að búa umfram aðra foreldra. Að koma „út úr skápnum“ var þó fyrir 

sumum reynsla sem hefði þroskað viðkomandi sem einstakling og gert þá umburðarlyndari og 

víðsýnni. En um leið væri sú reynsla persónubundin, það væri ekki endilega að hún styrkti 

einstaklinginn ef hann hefði ekki unnið með það sjálfur. Að vera samkynhneigður gerði mann 

ekki endilega að betri foreldrum heldur eru samkynhneigðir foreldrar eins og aðrir foreldrar.  

 Niðurstöðurnar sýna að tækifærið til að verða fósturforeldrar er að ákveðnu leyti fólgið 

í tvennum skilningi. Í þeim fyrri vegna þess að hugsanlegt er fleiri hommar og lesbíur gætu nýtt 

sér fósturforeldrahlutverkið sem leið til að ala upp eigin barn. Sá síðari vegna takmarkaðs 

aðgengis að upplýsingum um fyrirbærið. Mörgum kemur á óvart hversu mörgum börnum er 

ráðstafað í fóstur árlega og hversu faglegt starf barnverndaryfirvalda er.  

Jafnframt sýna niðurstöðurnar að auka þurfi kynningu meðal almennings og 

samkynhneigðra er vilja gerast fósturforeldrar til að auka meðvitund og þekkingu almennings 

á málaflokknum á málaflokknum. Mikilvægt er að vandað sé til verka og áhersla lögð á fagleg 

vinnubrögð og fenginn jafnvel fagmaður á sviði kynningarmála á vegum Barnaverndarstofu til 

að sjá um slíkt. Útgáfa kynningarrits um málefnið er liggi frammi á stöðum sem fólk í 

erfiðleikum með barneignir leita til, bæði innan heilsugæslunnar og hjá sérfræðingum. 

Jafnframt að Samtökin ́ 78 væru vettvangur kynningarstarfs meðal homma og lesbía. Kynningu 

megi bæta á þann veg að gera hana að einhverju leyti faglegri með því að hún feli í sér 

upplýsingar. Kynningin verði að fela í sér hversu raunhæfur möguleikinn er að fá fósturbarn 

en ekki aðeins að vekja vonir í hjörtum fólks. Hún sé framkvæmd af fagfólki á sviði fósturmála, 

starfandi samkynhneigðum fósturforeldrum og fósturbörnunum. En sumir þátttakendurnir 

töldu frásagnir fósturforeldra og fósturbarna, líkt og gerðar eru á Foster Pride námskeiðinu, 

vera af hinu góða og fólk fengi aukna innsýn og skilning á viðfangsefninu með því að heyra 

raunverulegar frásagnir fólks af reynslu sinni bæði sem fósturforeldrar og fósturbörn. 

Kynningarstarf á málaflokknum er af hinu góða ef til hans er vandað þar sem um mjög 

viðkvæman málaflokk er að ræða.  
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Ábending kom um að auka tengsl væntanlegra fósturforeldra og Barnaverndarstofu í 

þeim tilvikum sem umsækjandi hefur beðið lengi eftir að fá fósturbarn. Biðin tæki á 

tilfinningalega og væri oft erfið þar sem henni fylgdi mikil óvissa, líkt og að stara út í tómið eitt. 

Ennfremur komu fram óskir frá nokkrum fósturforeldrum um aukinn stuðning, frekari 

eftirfylgd, aukið upplýsingaflæði auk þess sem að aðgengi að starfsmönnum 

barnaverndarnefndar mætti vera meira. Þessar niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum 

rannsóknar Sigríðar Jónsdóttur (1993) þar sem fósturforeldrar hafa kallað eftir auknum 

stuðningi af hálfu barnaverndar sem er mikilvægur þáttur í því að hlúa að fósturforeldrum um 

leið og lagt er lóð á vogarskálina til að fósturráðstöfun barns þjóni þörfum og hagsmunum 

barnsins og fósturforeldra. Aukin eftirfylgd gæti verið í formi óboðaðs eftirlits er gæfi 

starfsmönnum tækifæri á að sjá daglegt líf fósturfjölskyldunnar og um leið hvernig gengi með 

barnið í daglegu lífi.  

Einnig sýna niðurstöðurnar að umgengni við fósturbarn er ofarlega í hugum 

fósturforeldra en þar togast á viðhorf fósturbarnanna, fósturforeldra, kynforeldra og gildandi 

lagaákvæði. Fósturforeldrar eru meðvitaðir um mikilvægi þess að börnin hafi umgengi við 

kynforeldra en um leið takast á andstæð sjónarmið kynforeldra og fósturforeldra. 

Fósturforeldrar er taka lítið barn í fóstur vilja umgengni barns við kynforeldra og fjölskyldu sem 

minnsta þar sem barnið er að laga sig að nýrri fjölskyldu, umgengni valdi barni óöryggi og 

vanlíðan og þjóni ekki hagsmunum þess í einstaka tilvikum. Vilji barns eigi að fá að ráða 

umgengni þar sem sum fósturbörn vilji ekki umgengni við foreldra af ýmsum ástæðum og sum 

börn láti umgengni við foreldra yfir sig ganga þrátt fyrir að þau vilji það ekki. Fósturforeldrar 

vilja hafa meiri áhrif á ákvörðun umgengni en þeir upplifa sjálfir að þeir hafi. Þar togist á 

ábyrgðin er þeir hafa á uppeldi barns og velferð þeirra og því að þeir eigi að taka veigamiklar 

ákvarðanir um líf þeirra en um leið hafi þeir takmarkað vald og áhrif á hvernig umgengni barns 

eigi að vera. Umgengni barns ætti að þjóna hagsmunum barnsins fyrst og fremst, ekki vera í 

formi skyldu heldur meira í samræmi við samskipti, heimsóknir og samveru í fjölskyldum 

almennt. Umgengni barns í fóstri hefur verið rannsökuð hér á landi og hafa niðurstöður þeirra 

sýnt fram á að umgengni fósturbarns við kynforeldra, systkini og fjölskyldu er mismunandi 

mikil en í flestum tilvikum lítil í varanlegu fóstri (Sigríður Jónsdóttir 1993; Guðrún Kristinsdóttir, 

2004). Ástæður lítillar umgengni er í flestum tilvikum var geta og vilji kynforeldra (Sigríður 

Jónsdóttir 1993). Aftur á móti sýndi rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) að samband 
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kynforeldra og fósturbarns hafi verið mun meira í upphafi ráðstöfunar en dregið úr því þegar 

árin liðu. Börnin upplifðu samskipti sín við foreldra frá því að vera gott og viðvarandi yfir í að 

vera litið eða ekkert. Og flest upplifðu erfiðar tilfinningar í stað ánægjulegra og góðra 

tilfinninga.  

 Niðurstöður rannsóknar hafa varpað ljósi á fjölmarga þætti í tengslum við viðfangsefni 

hennar. Ef meginniðurstöðurnar eru í fáeinum orðum dregnar saman hér í lokin og 

rannsóknarspurningum svarað er svarið eftirfarandi: Samkynhneigðir fósturforeldrar líta á 

fósturforeldrahlutverkið sem tækifæri til uppfylla þrá þeirra til að ala upp barn sem sitt eigið 

eftir að hafa í mörgum tilvikum leitað annarra leiða án árangurs. Fósturforeldrahlutverkinu 

hefur fylgt gleði ánægja og lífshamingja. Viðmót barnaverndaryfirvalda og annarra stofnana 

samfélagsins auk fósturbarnanna og foreldra þeirra einkennist af jákvæði í garð 

samkynhneigðra fósturforeldra. Fósturforeldrahlutverkið getur hentað flestum hommum og 

lesbíum að uppfylla þrána að um fjölskyldulíf og ala upp barn sem sitt eigið en eflaust ekki 

öllum. Tækifæri sem er falið í tvennum skiliningi þess orðs: Það getur verið einhverjum 

tækifæri til að ala upp barn sem sitt eigið sem viðkomandi hefði annars ekki fengið og 

tækifærið er að ákveðnu leyti falið sökum þess að þekkingu og fræðslu virðist skorta bæði 

almennt í samfélaginu og fyrir þá sem leitast eftir að kynnast sér möguleika þess að gerast 

fósturforeldrar, hvort sem um er að ræða samkynhneigða, gagnkyhneigða eða aðra hópa 

samfélagsins.  
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8 Lokaorð 

Markmið rannsóknar er að varpa ljósi á það hvað liggur að baki því að hommar og lesbíur hafa 

gerst fósturforeldrar hér á landi þar sem þekkingu á því sviði skorti hér á landi. Þátttakendur 

lýstu ánægju sinni með að rannsóknin yrði framkvæmd sáu þeir tækifæri til að koma á 

framfæri því sem vel er gert og því er betur mætti fara í tengslum við viðfangsefni 

rannsóknarinnar.  

Öflun þekkingar á reynslu samkynhneigðra fósturforeldra af fósturforeldrahlutverkinu 

gefur innsýn í reynsluheim samkynhneigðra fósturforeldra.  

Rannsóknarniðurstöðurnar veita vísbendingar um að eflaust geti fleiri lesbíur og 

hommar hugsað sér að verða fósturforeldrar til að öðlast tækifæri að ala upp barn sem sitt 

eigið og það sama eigi við um fleiri einstaklinga samfélagsins sem ekki geta eignast börn sjálf 

af einhverjum ástæðum.  

Þær breytingar er urðu á líðan og þroska barnanna varpa ljósi á að börn þroskast líkt 

og önnur börn þar sem þeim er tryggð öryggi, festa, hlýja og þroskavænleg skilyrði. Jafnframt 

sem foreldrar hafi getu og hæfni til að ala upp barn óháð kynhneigð foreldra, eru foreldrar líkt 

og aðrir foreldrar fyrst og fremst. Í tengslum við þetta væri athyglivert að kanna stöðu 

umræddra barna eftir nokkur ár og sjá hvernig þeim hafi vegnað í fóstrinu?   

Upplifun og reynsla þátttakenda af jákvæðu viðhorfi barnaverndaryfirvalda og annarra 

gæti verið hvatning fyrir fleiri homma og lesbíur að leitast eftir að gerast fósturforeldrar barns. 

Jafnframt sem ánægjuleg reynsla þátttakenda af fósturforeldrahlutverkinu gæti  jafnframt 

verið þeim hvatning til að taka barn í fóstur. En þeir þættir skipta ekki einungis máli heldur eru 

það fleiri þættir er hafa áhrif áhrif á ákvörðunina og þar á meðan sú lagalega umgjörð er ríkir 

í kringum ráðstafanir barna í fóstur og hversu raunhæfur möguleiki það er að fá lítið barn í 

fóstur líkt og flestir viðmælendur óskuðu sér.  

Athyglivert væri að kanna nánar viðhorf fósturforeldra með því að framkvæma 

eigindlega rannsókn á viðhorfum og reynslu þeirra af samkynhneigðum fósturforeldrum. Hægt 

væri að vera með samanburðarhóp gagnkynhneigðra fósturforeldra til að bera saman hvort 

viðhorf kynforeldra til fósturforeldra er mismunandi og í hverjum felist sá munur ef einhver 

er? 

Eitt af því er vakti athygli rannsakanda er upplifun fósturforeldra af því að vera á biðlista 

til að taka barn í fóstur og hafa beðið lengi eftir því að taka barn í fóstur. Tilfinningar er 
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endurspegluðu vonbrigði sorg og vonleysi. Í þessu sambandi væri áhugavert að kanna nánar 

líðan væntanlegra fósturforeldra og verklag Barnaverndarstofu varðandi biðlistann til að koma 

tiltrú fólks á stofnunni bíði ekki hnekki.  

Rannsóknin býr bæði yfir veikleikum og styrkleikum. Helsti veikleikinn er hversu fáir 

þátttakendur eru og alhæfingargildi hennar er takmarkað. Ekki er hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á alla samkynhneigða fósturforeldra. Einnig hefði mátt vera með 

samanburðarhóp gagnkynhneigðra fósturforeldra. Afmarka hefði mátt hóp viðmælenda betur 

með því að ræða einungis við fósturforeldra með börn í varanlegu fóstri. Slík afmörkun hefði 

um leið fækkað þátttakendum enn frekar. Viðtalsramminn og spurningarnar máttu vera 

afmarkaðri, spurt nánar um einstök atriði og jafnvel afmarka enn frekar viðfangsefni 

rannsóknar. Jafnframt er rétt að telja sem veikleika hversu langur tími leið á milli þess að haft 

var samband við þátttakendur í upphafi og þar til viðtölunum lauk, það gæti skýrt brottfall úr 

rannsókninni að hluta. 

Helsti styrkleiki rannsóknar er að slík rannsókn hefur aldrei verið framkvæmd hér á 

landi. Athyglinni er beint að mjög afmörkuðum hópi fósturforeldra sem er lítill hluti af 

heildarfjölda starfandi fósturforeldra. Jafnframt felst styrkleiki hennar í því að viðfangsefni 

hennar beinist að stöðu hóps sem skilgreindur er á jaðrinum í samfélaginu. Sá hópur hefur að 

sama skapi staðið frammi fyrir óréttmætum fullyrðingum um vanhæfni til að ala upp barn og 

uppeldi barna í fjölskyldum samkynhneigðra foreldra hafi neikvæð áhrif á þroska þeirra. En 

fjöldi rannsókna hefur sýnt að svo er ekki, samkynhneigðir foreldrar hafa sambærilega hæfni 

og getu til að ala upp börn og gagnkynhneigðir foreldrar. 

Krafan um aukið aðgengi að upplýsingum um að verða fósturforeldri kom að ákveðnu 

leyti á óvart þar sem rannsakandi taldi fræðslu og kynningarstarf innan Samtakanna ´78 öflugt 

hvað varðar möguleika fyrir samkynhneigða vera meiri en þátttakendur upplifðu. Til að bæta 

úr því er mikilvægt að efla fagmennsku og kynningarstarf á sviði fórsturmála almennt og 

sérstaklega fyrir þá sem leitast eftir því að gerast fósturforeldrar. Aukin samvinna, samstarf og 

fagmennska hagsmunasamtaka samkynhneigðra og barnaverndaryfirvalda eru mikilvægur 

þættir í því að uppfylla þær kröfur. Um leið er mikilvægt að bæta samskipti fósturforeldra og 

Barnaverndarstofu varðandi stöðu þeirra sem eru á biðlista eftir fósturbarni til koma í veg fyrir 

vantraust þeirrra sem eru á listanum gagnvart yfirvöldum. Að vita hver staða hvers og eins er 

á biðlistanum og raunverulegur möguleiki viðkomandi að fá barn í fóstur er væntanlegum 
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fósturforeldrum mikilvægt. Rannsóknarniðurstöður koma eigi á óvart varðandi getu og hæfni 

homma og lesbía til að ala upp börn og skapa þeim þroskavænleg uppeldisskilyrði. Það 

jákvæða viðhorf er samkynhneigðir fósturforeldrar mæta kemur eigi á óvart almennt ríkir 

jákvætt viðhorf til samkynhneigðra hér á landi. Jafnframt sem sú gleði og ánægja og lífsfylling 

fósturforeldrahlutverkið gaf þátttakendum og framfarir er börnin sýndu voru í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna. Þar að auki að það að gerast fósturforeldrar væri álitið 

tækifæri fyrir fleiri samkynhneigða einstaklinga til að ala upp barn. Aftur á móti eru 

raunveruleikinn sá að um er að ræða takmarkað tækifæri þar sem fjöldi fósturbarna á aldrinum 

0-5 ára er mjög lítill, en það er sá hópur sem flestir þátttakendur óskuðu sér að taka í fóstur 

og ala upp sem sitt eigið og á ekki aðeins við um homma og lesbíur heldur líka aðra 

fósturforeldra er vilja taka ungt barn í fóstur.  

Niðurstöðurnar veita fyrst og fremst innsýn í reynsluheim samkynhneigðra 

fósturforeldra og fela í sér ábendingar um það sem betur mætti fara. Um leið styrkja þær 

tiltrúna á mikilvægi fjölbreytileika fósturfjölskyldna en með það að leiðarljósi að 

samkynhneigðir fósturforeldrar, líkt og aðrir hópar, eru ekki einsleitir heldur einstaklingar í 

hlutverki fósturforeldra. 
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