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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu kvenna sem á barnsaldri var 

ráðstafað í fóstur og hvernig reynsla þeirra hefur mótað þær í móðurhlutverkinu. Í 

rannsókninni var gengið út frá sjónarhorni mótunarhyggju. Hentaði það vel þegar skoðuð 

voru hlutverk fósturbarna og mæðra  þar sem þau eru breytanlegur fasi og taka mið af 

félagslegum og sögulegum veruleika. Spurt var: Hver var reynslu kvennanna á að vera í 

fóstri? Hvernig telja konurnar að fósturvistunin hafi mótað afstöðu þeirra og reynslu á 

móðurhlutverkinu? 

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fimm konur á aldrinum 24 

til 38 ára sem allar áttu það sameiginlegt að vera mæður og hafa verið í fóstri ásamt því 

að nýta önnur úrræði barnaverndarnefnda í tvö ár eða lengur. Í lokin voru þau greind eftir 

þemum og innihaldi samkvæmt Braun og Clarke (2013). 

Megin niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að meirihluti kvennanna töldu að 

fósturvistunin hafi haft jákvæð áhrif á þær sem mæður. Virðing, traust og gerendahæfni 

eru þeir grunnþættir sem þær telja mikilvægasta þegar unnið er með einstaklingum, 

börnum, sem eiga erfitt og eru valdlaus. 

Þetta efni hefur lítið verið rannsakað hér á landi og því hægt að segja að niðurstöður 

úr rannsókninni hafi hagnýta þekkingu fyrir þá sem vinna með fósturbörnum því með 

frekari þekkingu er hægt að finna fleiri leiðir til að koma börnum til aðstoðar á 

uppbyggjandi og eða fyrirbyggjandi hátt sem um leið getur styrkt þau til að takast á við 

foreldrahlutverk síðar meir. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 14 ECTS-eininga lokaverkefni til BA-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið ber heitið ,,Ég var sem 

betur fer á góðum stað”: Reynsla kvenna af fósturvistun í æsku og móðurhlutverkinu. 

Leiðbeinandi verksins er Annadís G. Rúdólfsdóttir og kann ég henni bestu þakkir fyrir 

trausta leiðsögn, hagnýtar ábendingar, hvatningu, skjót svör og fyrir það að hafa trú á 

mér. Þátttakendum rannsóknarinnar þakka ég sérstaklega fyrir þeirra framlag, án þeirra 

hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til 

þeirra sem veittu mér góða hjálp við yfirlestur verkefnis. Jafnframt vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir góðan stuðning  og mikla þolinmæði á meðan á skrifum stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur 

Á Íslandi er mörgum börnum ráðstafað í fóstur á vegum hins opinbera og á síðustu fimm 

árum voru að meðaltali 347 börn á ári í fósturvistun (Barnaverndarstofa, 2015). Aukning 

varð á milli ára, að undanskildu árinu 2013 en þá fækkaði þeim lítillega eða um 13, úr 340 

börnum árið 2012 í 327 árið 2013. Árið eftir var fjöldinn kominn í 357 börn og 379 árið 

2015. Stúlkum hefur fjölgað jafnt og þétt, voru 149 árið 2011 en 194 fjórum árum síðar. Á 

síðustu tveimur árum, 2014 og 2015 eru stúlkurnar orðnar fleiri en drengir í 

fósturúrræðum hérlendis (Barnaverndarstofa, 2015). 

Ástæður fyrir fósturvistunum eru margvíslegar og flóknar en þegar mál eru tilkynnt til 

barnaverndar þarf að skoða þau og leggja mat á aðstæður barna og fjölskyldu þeirra, og ef 

um er að ræða barnaverndarmál þá þarf í framhaldi að velja úrræði (Phoenix og Wollet, 

1991b, bls. 16; Anni G. Haugen, 2004, bls. 9; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013, bls. 94). Fósturvistun á við þegar barn undir 18 ára aldri býr við ófullnægjandi 

uppeldisaðstæður og/eða það stofnar heilbrigði sínu og vexti í hættu samanber 

núgildandi barnaverndarlög nr. 80/2002 (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d.; Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 121-128; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005, bls. 193). 

Það er ekki sjálfgefið að allir forsjáraðilar hafi getu til að búa barni skaplegar aðstæður 

án aðstoðar og þá kemur til kasta barnaverndar sem ber ábyrgð á að koma fjölskyldunni 

til hjálpar og bæta ástand þeirra barna með það í huga hvað sé barninu fyrir bestu 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, 3.gr.; Anni G. Haugen, 

2004, bls. 5). Ef barni er ekki hætta búin á heimilinu og getur búið þar þá er alltaf byrjað á 

að grípa til vægari inngripa eins og að fá stuðning inn á heimili eða sálfræðiviðtala svo 

eitthvað sé nefnt. Inngrip verða meira íþyngjandi ef þörf krefur og geta endað með 

fósturvistun barns með því markmiðið að koma barni í betri aðstæður (Anni G. Haugen, 

2004, bls. 5-6; Burman, 2008, bls. 73). 

Þegar barn fer í fóstur ber hið opinbera ábyrgð á velferð þess. Barnavernd ber að 

vanda vel til verka þegar barn er tekið af heimili og sett í fóstur. Þó inngripið sé talið 

barninu fyrir bestu þá þarf það að fara á heimili sem tekur á móti því sem einu af 

fjölskyldunni en ekki sem aukahlut eða tímabundnu verkefni sem þarf einungis þak fyrir 

höfuðið, rúm til að sofa í, mat að borða, hrein föt og að passað sé upp á að það mæti í 

skóla. Barnið þarf heimili með reglum þar sem rödd þess fær að heyrast og það finni að 

borin sé virðing og traust til þess (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008 bls.7-8; Fisher, 
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2014). Í inngangi að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir meðal annars að til þess að 

hægt sé að móta heilsteyptan einstakling þarf barn að alast upp við hamingju, ást og 

skilning (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Einnig þarf að 

hafa í huga 12. gr. samningsins sem bendir á að barn eigi að geta óhikað tjáð skoðun sína í 

öllum málum sem það varða og virða eigi skoðanir þess í samræmi við aldur þess og 

þroska. 

Börnin eldast og þegar fram líða stundir verða þau mörg hver einnig foreldrar. Ólíkum 

einstaklingum gengur misvel að fóta sig í foreldrahlutverkinu. Í þessari rannsókn er 

markmiðið að öðlast innsýn í reynslu mæðra sem hafa verið vistaðar í fóstur á vegum hins 

opinbera í æsku. Leitast verður við að koma á framfæri reynslu þeirra og hvort þær telji að 

fósturvistunin hafi mótað afstöðu þeirra og reynslu á móðurhlutverkinu. Tilgangurinn er 

m.a. að skapa nýja þekkingu á málefnum fósturbarna og efla umræðu um hvort eitthvað 

og þá hvað mætti betur fara: Að rannsóknin geti með nýrri þekkingu haft áhrif og 

aðstoðað fósturbörn, fósturforeldra, félagsráðgjafa ásamt öðrum sem standa að baki 

fósturbarna. Með því aukast líkur á að fósturbörn fái þann stuðning sem þau þurfa. Einnig 

að sýna fram á mikilvægi þess að þau tilheyri fósturfjölskyldunni sem þau dvelja hjá hvort 

sem um er að ræða skammtíma- eða varanlegt fóstur, að þau séu eitt af hópnum og eigi 

áframhaldandi góð samskipti, líka eftir að fóstri lýkur. 

Gildi rannsóknarinnar er fólgið í því að að aðilar sem vinna með fósturbörn hafi af 

henni hagnýtan ávinning en fáar rannsóknir hafa verið gerðar með einstaklingum sem 

hafa verið í fóstri á Íslandi. 

Persónuleg reynsla mín leiddi mig að þessu rannsóknarefni en fósturbörn og líf þeirra 

eru mér ofarlega í huga. Það má segja að áhuginn sé mér í blóð borinn en móðir mín var 

fósturbarn og fór sjálf í varanlegt fóstur þriggja ára gömul. Þegar ég og systur mínar tvær 

vorum að alast upp á heimili foreldra minna margfaldaðist alltaf íbúafjöldinn á sumrin þar 

sem foreldrar mínir voru með börn í sumardvöl bæði fyrir hið opinbera en einnig vini og 

kunningja. Þegar ég var 10 ára gömul eignaðist ég síðan bróðir. Hann var sex mánaða 

þegar hann kom fyrst í skammtíma fóstur sem endaði með varanlegri fósturvistun. Fyrir 

níu árum tókum við hjónin ákvörðun, ásamt 16 ára dóttir okkar, um að verða 

fósturforeldrar. Á svipuðum tíma, aðeins fyrr, voru systir mín og mágur einnig orðnir 

fósturforeldrar. Á þessum tíma höfum við fengið systkini, börn og skyldmenni barna sem 

voru í fóstri á vegum hins opinbera hjá foreldum okkar. Fósturdætur okkar eru farnar að 

eignast börn og gengur þeim misvel að fóta sig í lífinu. 

Í þessari rannsókn mun ég leitast við að svara því hver reynsla kvennanna er af fóstri 

og hvernig konurnar telja að fósturvistunin hafi mótað afstöðu þeirra og reynslu á 
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móðurhlutverkinu? Rannsóknin byggir á sjónarhorni mótunarhyggju þar sem gengið er út 

frá því að reynsla og þekking mótast í sögu-, samfélags- og menningarlegu samhengi 

(Phoenix og Wollett, 1991b). Einnig er stuðst við femínískt sjónarhorn þar sem ég beini 

sjónum mínum að reynslu kvenna. En í femínískum fræðum er einkum lögð áhersla á að 

skoða valdastöðu/leysi kvenna ásamt því að taka afstöðu gegn félagslegu misrétti 

(Licthman, 2013) og hentar vel að blanda þessum tveimur sjónarhornum saman 

Ég hef áhuga á að skoða út frá hvaða hugmyndum konurnar ganga þegar þær fjalla 

um áhrif þessara inngripa á fjölskyldu þeirra og hvernig þær telja að það hafi mótað 

afstöðu þeirra sjálfra og reynslu á móðurhlutverkinu. Hér mun ég ekki leita að sannindum 

eða algildu svari, enda getur tilgangurinn aldrei verið að alhæfa um hóp fósturbarna út frá 

upplifun fárra. 

Rannsóknarspurningin er: 

● Hver er reynsla kvennanna af fóstri? 

Undirspurningin er: 

● Hvernig telja konurnar að fósturvistunin hafi mótað afstöðu þeirra og reynslu á 

móðurhlutverkinu?  

Verkefnið er uppbyggt á þann veg að því er skipt niður í sjö kafla. Fremst er ágrip, 

töfluskrá, stuttur formáli og efnisyfirlit. Í fyrsta kafla er inngangur, rannsóknarspurning, 

skýring á markmiðum og gildi rannsóknarinnar og uppbygging ritgerðar. Í öðrum til fjórða 

kafla er fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur en þar er fjallað um 

mótunarhyggju, móðurhlutverkið og barnavernd á Íslandi í sögulegu samhengi ásamt því 

að skoða hvort fósturvistun kvennanna hafi mótað hugmyndir þeirra á móðurhlutverkinu. 

Þá er aðferðafræði rannsóknarinnar og framkvæmd hennar kynnt í fimmta kafla, gert 

grein fyrir mögulegum vandkvæðum ásamt siðferðilegum álitamálum. Í sjötta kafla er 

greint frá helstu niðurstöðum viðtalanna og þeim þemum sem komu fram við 

gagnagreiningu ásamt því að tengja þau við þann fræðilega bakgrunn sem rannsóknin 

byggir á. Í sjöunda kafla eru síðan niðurstöður teknar saman , ásamt ígrundun, umræðum 

og lokaorðum. 

Í viðauka er birt auglýsing, kynningarbréf, upplýst samþykki vegna viðtalanna, 

upplýsingablað og viðtalsrammi. 
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2 Mótunarhyggja 

Í þessum kafla er fjallað um mótunarhyggju (social constructionism) sem er það fræðilega 

sjónarhorn sem stuðst er við í rannsókninni. Mótunarhyggja er skilgreind sem 

heimspekilegt sjónarhorn sem leggur áherslu á einstaklinga, einir eða í sambandi við aðra, 

hafa þeir áhrif á mótun einstaklings í gegnum sögulegt, félagslegt og mállegt samhengi 

(Schwandt, 2007, bls. 19; Burr, 2015, bls. 2). 

Ekki er til nein ein skilgreining á mótunarhyggju en fræðimenn sem skrifa í anda 

hennar deila að einhverju leiti sameiginlegum einkennum þó þeir eigi að öðru leiti ekki 

samleið í skrifum sínum (Burr, 2015, bls. 1-2). Þess vegna má segja að mótunarhyggja 

byggist upp sem aðferð einnar eða fleiri hugmynda þar sem einstaklingurinn öðlast 

þekkingu í gegnum daglegt líf í félagslegum heimi, ekki er hægt að setja alla undir einn 

hatt, skilningur er ekki alltaf sá sami (Burr, 2015, bls. 4). Rannsakendur sem starfa í anda 

mótunarhyggju einkennast af því að þeir leitast við að fanga margslunginn veruleika 

einstaklingsins og setja hann í samhengi við samfélagsleg viðhorf og væntingar þess. 

Hugmyndirnar eru byggðar upp á sögulegu, menningarlegu, félags- og efnahagslegum 

forréttindum hvers tíma ásamt félagslegum samskiptum fólks sem mótar orðræður hverju 

sinni. 

Brautryðjandi mótunarhyggju er talin vera Simone de Bevauoir, heimspekingur og 

femínisti, þegar hún gaf út bókina „Hitt kynið“ árið 1949. Í bókinni setti hún fram 

hugmyndir um að kynin væru byggðar á skilningi einstaklinga en ekki raunveruleika (Irma 

Erlingsdóttir, 1999, bls. 23-24; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003, bls. 20; Þórdís 

Þórðardóttir, 2012, bls.3; Hollway, 2016, bls. 11). Þegar Simone skrifaði að við fæðumst 

ekki sem konur heldur verðum við konur var hún að mótmæla eðlishyggju sem alltaf er í 

tengslum við tvíhyggju kynjanna sem undirokar hið kvenlæga og yfirskipar hið karllæga 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003, bls. 20; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007, bls. 288). Í 

bókinni staðhæfir Simone að kvenleikinn verði til vegna félags- og menningarlegrar 

mótunar. Mótunarhyggja afneitar hugmyndum eðlishyggju um sérstakt kven- og karleðli 

en fjallar þess í stað um kyn og kyngervi. Kyn sem vísar til líffræðilegs munar kynjanna og 

kyngervi sem bendir á félags- og menningarbundinn mismun kynja (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2003, bls. 21; Hollway, 2016, bls. 3). Þannig mótast hver einstaklingur eftir 

því samfélagi sem hann er fæddur og alinn upp í ásamt hefðum og menningu í 

nærumhverfinu. 
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Fræðimenn sem aðhyllast hugmyndir mótunarhyggjunnar líta svo á að þar sem hugmyndir 

samfélagsins séu félaglega skapaðar þá sé móðurhlutverkið ólíkt eftir samfélögum, og 

innan samfélaga þegar mismunandi hópar eru skoðaðir. Þegar móðurhlutverkið er skoðað 

í vestrænum samfélögum sést að til eru margar mismundi hugmyndir um mæður og hvað 

til dæmis felst í því að vera góð móðir (Phoenix og Wollett, 1991b , bls. 14; Burman, 2008, 

bls. 88; Perrier, 2010, bls. 18). Í mótunarhyggju er skilningur á orðræðu um kvenleikann 

miðlægur (Phoenix og Wollett, 1991b, bls. 21; Mcleod, 2011). 

Á seinni hluta tuttugustu aldar kom Foucault fram með þá kenningu að saga og þróun 

máls búi til og haldi við tvíhyggju sem orsaki stigveldi, yfirskipun eða undirskipun 

hlutverka, og hvað sé talið eðlilegt í heiminum hverju sinni (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2003, bls. 21). Foucault (1980) telur að vald og þekking séu samtvinnuð og mótist af 

ráðandi orðræðu hverju sinni (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007, bls. 241). Þess vegna spyr 

Foucault ekki hvað sé satt heldur leitar eftir hvernig sannleikurinn er búinn til, borinn fram 

og notaður. Hvað talið er réttmætast á hverjum tíma fyrir sig hefur áhrif á gerendahæfni 

einstaklinga þegar fyrirmyndin er óraunveruleg hugmynd. Foucault (1980) telur að til að 

skilja samband milli valds og þekkingar sé gott að skoða skilning einstaklinga sem eru 

jaðarsettir eða eru skilgreindir sem hinir af ráðandi öflum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007, 

bls. 241). Þess vegna er orðræða samfélagsins skoðuð og greint hvað sé miðlægur 

skilningur. Túlkunin sem flestir einstaklingar leggja í hvað sé rétt og satt hverju sinni er 

miðlæg. Þegar móðurhlutverkið er skoðað kemur í ljós að það tilheyra ekki allar mæður 

undir þá orðræðu. Þegar þær falla ekki undir miðlægni, það sem er álitið „normal“, þá eru 

þær taldar afbrigðilegar mæður sem má rekja til félagslegrar stefnu samfélagsins (Phoenix 

og Wollett, 1991b , bls. 19; Klett-Davies, 2010, bls. 13). Judith Butler (1990) hafnar að til 

séu algildar skilgreiningar á hugtökum eins og kona, karl eða góð móðir. Hún telur að um 

leið og búið er að afmarka merkingu orða sé búið að útiloka þá sem ekki falla innan 

þeirrar skilgreiningar. Það getur leitt til mismununar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003, 

bls. 19). Butler vill að mótuð verið ný hugtök sem hafa ekki algilda merkingu. Hugtökin 

væru þá háð stað og stund og ætti að henta mismunandi hópum eða einstaklingum sem 

vilja breytingar í lífi sínu svo lengi sem þær ganga ekki á rétt annarra. Í rannsókn minni er 

litið á reynslu kvennanna af því að vera mæður og hvaða merkingu fósturvistun þeirra 

hefur þegar kemur að móðurhlutverkinu. Stuðst er við fræðilegt sjónarhorn 

mótunarhyggju vegna þess að orðræðan um móðurhlutverk og fósturbörn er ekki hlutlaus 

aðgerð heldur félagslegt ferli, háð breytingum í tímans rás sem heldur stöðugt áfram að 

breytast með því að horfa bæði til fortíðar og framtíðar (Burr, 201, bls. 10). 
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3 Móðurhlutverkið 

Fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins, er setning sem hefur ómað í eyrum fólks í gegnum 

tíðina. Samfélagsmyndin breyttist mikið upp úr 1900 þegar einstaklingar og fjölskyldur 

fóru að flytja búferlum úr sveit í þéttbýli. Í sveitinni hafði kona sem var húsmóðir hlutverk 

innan dyra sem borin var virðing fyrir, þar bar hún ábyrgð á þeim störfum sem unnin voru 

á heimilinu ásamt barnauppeldi. Með breyttu samfélagi mynduðust mörk á milli heimilis 

og atvinnulífs þegar arðbær framleiðsla færðist af heimilinu yfir á vinnustaði (Annadís G. 

Rúdólfsdóttir, 2000a, bls. 35). Þessar samfélagsbreytingar höfðu þau áhrif á hlutverk 

kvenna að þær konur sem ekki fóru fyrir stöndugum bóndabýlum höfðu færri möguleika á 

að skapa sér sama vægi og áður. Í staðinn öðluðust þær lífsfylli við umönnun almennra 

heimilisstarfa og barnauppeldis. 

Lengi vel var ríkjandi fjölskylduform á þann veg að það átti að að innihalda 

gagnkynhneigða gifta foreldra þar sem fjölskyldufaðirinn var útivinnandi en hlutverk 

konunnar/móðurinnar var að fæða manni sínum börn, ala þau upp í þroskavænlegu 

umhverfi ásamt því að elda mat og þrífa heimilið (Phoenix og Wollet, 1991b, bls. 14-15; 

Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000a, bls. 37; Burman, 2008, bls. 68). Ef konur unnu úti var það 

fyrir mun lægri laun en þau sem karlarnir fengu enda var litið svo á að konan væri í 

aukavinnu með húsmóðurhlutverkinu. En það var ekki alltaf raunin, mörg börn voru alin 

upp hjá einstæðum mæðrum sem voru útivinnandi (Burman, 2008, bls. 68). 

Hugmyndir samfélagsins um hvernig þegnar þess eiga að lifa eru félagslega mótaðar 

og breytingum háðar en þegar kona verður móðir hefur það löngum verið talin 

fullkomnun á kvenleika hennar (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000a, bls. 27; Burman, 2008, 

bls. 69). Þessar hugmyndir hafa áhrif á líf kvenna, til að mynda þegar kemur að námsvali, 

starfi, makavali og ákvörðun um að eignast barn. Að verða móðir er félagslegt ferli og 

getur breytt miklu í lífi kvenna. Sýnt þykir að þessi mikla áhersla á að móðirin sé heima að 

sinni barni sínu og faðirinn útivinnandi og skaffi vel til heimilis myndar gjá milli kynjanna 

og styrkir um leið valdatengsl karla. Hugmyndin um móðurhlutverkið er svo sterk að hún 

getur haft áhrif á konur, hvort sem þær velja að eiga börn eða ekki. Ef kona er á 

barnseignaraldri er möguleikunum haldið á lofti um að annað hvort sé hún að reyna að 

eignast barn, að hún geti ekki eignast barn eða að hún sé kona sem velji að eignast ekki 

barn (Phoenix og Woollett, 1991a, bls. 7). Adrienne Rich (1976) fræðikona og ljóðskáld 

telur að einhæf ímynd mæðra þar sem þær eiga að vera heima og hugsa fyrst og fremst 

um barnið, eiginmanninn og heimilið vera tilbúning karlaveldis til að undiroka konur en 
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Annadís (2000a) bendir á að vald þurfi ekki að hafa neikvæð áhrif, að karlar séu sjálfir 

þjónar hugmyndakerfa samtímans, og að margar konur hafi gengist upp í ímynd um góða 

móður sem viðhaldi jákvæðri sjálfsmynd þeirra (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000a, bls. 28). 

En þeir sem höfðu ekki síst áhrif á hugmyndir fólks um að móður bæri að vera heima voru 

læknar og aðrir fagaðilar. 

Til langs tíma var orðræða fagfólks um móðurást mótuð af eðlishyggju þar sem hún 

var skilgreind sem eðlislæg hvöt konunnar (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000a, bls. 33; 

Burman, 2008, bls. 85 - 86, 89; Malacrida, 2009, bls. 99). Birtingarmynd þess var í formi 

eftirlits og bæklinga sem konur fengu á meðgöngu og í uppeldisbókum um hina einu réttu 

meðgöngu eða hið eina rétta uppeldi (Marshall, 1991, Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000b, 

bls. 333-334). Það skilaði sér í orðræðuna í samspili þekkingar og valds, þekkingin 

skilgreinir og er þess vegna aldrei saklaus og ef að móðurhlutverkið er talið eðli þá er það 

talið óeðli ef til eru konur sem ekki finna til móðureðlis. Flestir af fræðslubæklingunum 

voru villandi, þeir sjúkdómagerðu meðgöngu og fæðingu, en höfðu fá orð um að það væri 

ekki öllum mæðrum sjálfgefið að elska afkvæmi sitt. Það var litið á samband móður og 

barns sem heilagt og ekkert virtist eiga að geta truflað það, ekki samskipti við aðra í 

nærumhverfi þeirra né að annað í samfélaginu gæti haft áhrif á líðan móður. Það hafa ekki 

allir verið sáttir við þessa orðræðu og Rich (1976) kom fram með hugmyndir um að skipta 

móðurhlutverkinu í tvennt, annars vegar móðurhlutverk sem stofnun og hins vegar 

reynsluna á því að vera móðir (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000a, bls. 28). Þá vísar hún til 

þess að móðurhlutverkið sem stofnun sé ríkjandi orðræða í samfélaginu en svo getur 

reynslan verið allt önnur. Þó hugmyndir og ímyndir um móðurhlutverkið séu margar 

hverju sinni þá eru það alltaf einhver viss sannindi, þekking og ímynd sem eru ráðandi á 

hverjum tíma. 

Til að uppfylla skilyrði og væntingar í vestrænum samfélögum er búið að ákveða fyrir 

konur á hvaða aldri þær eiga að eignast börn til að vera ekki taldar afbrigðilegar mæður 

(Phoenix og Wollet, 1991b, bls. 14-15). Börn einstæðra mæðra, samkynhneigðra, 

útivinnandi mæðra og ungra mæðra voru talin byrði á samfélaginu og talið líklegt að 

þessir hópar þyrftu á stuðningi að halda vegna þess að börnin fengju ekki nægilegt eftirlit 

frá mæðrum sínum. Það þarf að horfa til fleiri þátta því þó mæður séu fátækar, með 

minna eftirlit með börnum sínum, þá geta þær verið góðir uppalendur (Burman, 2008, bls. 

85). Hvort sem mæður eru í sambúð, giftar eða einar þá er það viðurkennt að þær sjá um 

skipulag og uppeldi barna þó að feðurnir séu nú til dags farnir að sinna börnum sínum í 

meira mæli en áður. 
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Þegar skoða á ímyndina um hina „góðu“ móður er almennt miðað við gildi og 

væntingar samfélagsins í samanburði við þarfir millistéttar frekar en jaðarhópanna 

(Burman, 2008, bls. 84). Butler segir að kynbundin hegðun, sé leikgerð, og eiginleikar 

hennar taki mið af ítrekaðri endursköpun hennar af því hvað einkennir hlutverkið góða 

móður (Malacrida, 2009, bls. 102-103). Hún segir að ímynd kvenleikans komi skýrt fram í 

því að hún sé svo veikbyggð að konur séu neyddar til að endurskapa kvenleika næstum því 

í öllu sem þær gera, til að viðhalda réttri ímynd (Malacrida, 2009, bls. 102-103). Vegna 

þess hvað þær hafa endurskapað innihald hugmyndarinnar oft sé það beinlínis talið vera 

náttúrulögmál. Þ.e.a.s. að móðurhlutverkið og ímyndin um hina góðu móðir á 

Vesturlöndum er talið öllum konum eðlislægt þrátt fyrir að femínistar hafi bent á að svo 

sé ekki því það að vera móðir er félagslegt ferli sem er breytilegt og fer m. a. eftir stétt og 

stöðu konunar. Þrátt fyrir það er hugmyndin um móðurhlutverkið bundið miðlægri 

orðræðu og hefðum um kvenleika. Þess vegna er stór hluti kvenna ennþá að erfiða til að 

ná að uppfylla þarfir og markmið samfélagsins og fá í staðinn að upplifa það sem góðan 

árangur, bæði sem kona og móðir, þegar þeim tekst að líkamna hina fullkomnu 

móðurímynd (Malacrida, 2009, bls. 103).  

Í nútímasamfélagi er reynt að varpa ljósi á fjölbreytileika mæðra og kallað er eftir 

hugmyndum fagfólks um að mæður séu settar í samfélagslegt og pólitískt samhengi 

(Phoenix og Wollet, 1991b, bls. 18, 23; Klett-Davies, 2010, bls. 9; Romagnoli og Wall, 

2012). Reynsla mæðra á hlutverki sínu og bjargráðin sem þær hafa eru misjöfn og tengjast 

til dæmis bæði stétt og efnahag. Það fer eftir félagslegri stöðu hvað telst vera „góð“ 

móðir. Í lágstétt ertu góð móðir ef barnið hefur húsaskjól, föt, mat og að traust ríki á milli 

móðir og barns. Í millistétt er meira hugsað um að örva barnið í þroskavænlegu umhverfi 

og lögð er áhersla á brjóstagjöf og lífrænt ræktaðan mat (Perrier, 2010; Romagnoli og 

Wall, 2012). Yngri mæður leggja áherslu á að kenna börnum sínum staðfestu, virðingu og 

vinnusemi á meðan eldri mæður taka fram yfir að kynna mismundi listir og menningu fyrir 

sínum börnum. Þá virðist algild hugmynd að góðar mæður noti ekki líkamlegar refsingar 

heldur barnmiðaðar og liggur munurinn á milli stétta í tækninni sem þær beita (Perrier, 

2010, bls. 23-25). Ímynd hinar algóðu móður sem var óvirk og hafði sig ekki í frammi er 

breytt og ímynd um góða móður í dag felur í sér virk samskipti (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 

2000a, bls. 39). 

Ímynd og hlutverk nútímakonunnar, mæðra, er einnig breytt frá fyrri tíma því í dag 

upplifa þær meira frelsi, þær fá að leika mörg hlutverk, líka á þann veg að nú ríkir meira 

valfrelsi um hvort og hvenær þær velja að eignast barn. Þrátt fyrir að ennþá verði margar 

konur mæður geta þær samt að miklu leiti haft um það að segja hvenær og hversu mörg 
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börn þær velja að eiga vegna tilkomu betri getnaðarvarna og möguleika til að rjúfa 

meðgöngu ef þarf. Þessar breytingar milli kynslóða hafa valdið togstreitu milli kvenna í 

dag og mæðra þeirra sem litu frekar á það sem skyldu konunnar að velja móðurhlutverkið 

sem aðalhlutverk, fram yfir önnur hlutverk í lífinu með því að vera heima með börn og 

hugsa um bú (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000a, bls. 32-33). Á flestum íslenskum heimilum 

er langur vinnudagur og foreldrar í vinnu. Samkvæmt Hagstofunni (2016) voru 78% 

kvenna og 85% karla á aldrinum 16-74 ára á atvinnumarkaðinum árið 2014. Á meðan eru 

börn í leik- og grunnskóla og skólasamfellu til að brúa bilið þangað til foreldri getur náð í 

þau. 
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4 Barnavernd 

Á sama tíma og samfélagsmyndin breyttist og fólk flutti úr sveit í þéttbýli var farið að huga 

að barnavernd. Árið 1903 var stofnað málfundafélag sem átti að hjálpa fátækum og 

hjálparlausum börnum sem bjuggu í borg að komast í sveit (Anni G. Haugen, 2004, bls. 6-

7). Orðræðan á þeim tíma var sú að að börn fátækra væri betur borgið í sveit þar sem þau 

höfðu nóg fyrir stafni og fengu mat í stað þess að reika um götur þéttbýlisins í reiðileysi. 

Þegar fyrstu barnaverndarlögin voru samþykkt á Íslandi árið 1932 var einungis skylda að 

hafa barnaverndarnefndir í þéttbýliskjörnum. Á seinni hluta 20. aldar efldist félagsleg 

þjónusta um allt land og fór úr því að vera sjálfboðavinna í launaða vinnu með faglærðu 

starfsfólki sem hefur mótað sér stefnu og vinnur eftir lögum og reglugerðum (Anni G. 

Haugen, 2004, bls. 6-7). Barnaverndarstofa var sett á laggirnar árið 1995 til að hafa 

utanumhald og sjá um að samhæfa barnaverndarstarf á Íslandi og hefur starfað samfellt 

síðan (Anni G. Haugen, 2004, bls. 8-9; Barnaverndarstofa, e.d.-a). 

Á Íslandi er fjölbreytt fjölskylduform en þeir sem fara með forsjár- og uppeldisskyldur 

barna bera ávallt ábyrgð á að sinna líkamlegum og andlegum þroska þeirra (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 59-61). Þar sem uppeldi er ferli sem á sér 

stað í félagslegu og menningarlegu samfélagi þarf að örva mannlega eiginleika eins og 

málþroska og siðferði til að barn þroskist (Sigurður Pálsson, 2001 bls. 10, 12). Þess vegna 

er lögð áhersla á að þeir sem fara með forsjá séu góðar fyrirmyndir, sýni ást og umhyggju, 

leiðbeini, setji mörk sem farið er eftir, haldi aga, virði reglur og hrósi þegar við á (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 59-61).  

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er litið á barn sem sjálfstæðan einstakling með 

eigin réttindi og að börn séu samfélagshópur sem eigi að styðja og hafi sérstaka þörf á 

umhyggju og vernd (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Þegar Sigrún Aðalbjarnardóttir (2008) 

gaf út bókina Virðing og umhyggja; ákall 21. aldar fer hún yfir mikilvægi þess að rækta 

gildi sem almenn samstaða ríkir um, virðingu og umhyggju, vináttu og kærleika, réttlæti 

og umburðarlyndi, í samskiptum fólks. Nauðsynlegt er að hafa þau sem leiðarvísir að góðu 

siðferði. Það er grunnur í mótun réttsýnna samfélaga hvar svo sem einstaklingurinn er í 

stétt eða stöðu. Til að sýna einstaklingnum virðingu er mikilvægt að gefa sér tíma til að 

hlusta á hann og sýna honum áhuga í margbreytilegum aðstæðum. Með því er verið að 

hlúa að sjálfsvirðingu, sjálfstrausti og sjálfsáliti (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 77). 

Barn mótast í því umhverfi sem það elst upp í og til að móta virkan einstakling er fyrsta 

skrefið í gerendahæfni að líta á það sem sterkan og hæfan einstakling í samfélaginu en 
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ekki óvirka (Lancy, 2012). Barnæskan er eins og móðurhlutverkið félags-, og 

menningarlega mótað fyrirbæri sem breytist með tímanum og á ekki endilega að tákna 

ósjálfstæði og vanmátt barna (Montgomery, 2009, bls. 43). Uppeldið á að koma barni til 

manns, með því að það fái heildstæða sjálfsmynd, þar sem gildi, lífsviðhorf og vonir 

mynda samhengi (Sigurður Pálsson, 2001 bls. 10). Ef forsjáraðili getur ekki sinnt þessu er 

málið oftar en ekki tilkynnt til barnaverndar, þar sem málið er kannað. Ef talið er að um 

barnaverndarmál sé að ræða er málið skráð og vinna hefst eftir vissum verkferlum og 

úrræði valin (Anni G. Haugen, 2004, bls. 9; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013, bls. 94; Phoenix og Wollet, 1991b, bls. 16). 

 

Mynd 1. Hlutfall tilkynntra mála til barnaverndar eftir málaflokkum árið 2015 

Árið 2015 var tilkynnt um 8519 mál til barnavernda, 37,9 % vegna vanrækslu, 25,6 % 

vegna ofbeldis og 35,9% vegna áhættuhegðunar barna, þar af voru 4961 mál sett í vinnslu 

af því voru 2622 ný mál (Barnaverndarstofa, 2016). 
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Mynd 2. Hlutfall fósturbarna eftir kyni á árunum 2011-2015 

Í samanburðarskýrslu Barnaverndarstofu (2015) kemur fram að á árabilinu 2011 – 2015 

voru frá 327 til 379 börn í fóstri á Íslandi fyrir utan börn sem eru vistuð á þremur 

unglingaheimilum á vegum Barnaverndarstofu og einu vistheimili sem hefur samning við 

Reykjavíkurborg, og sýnir það þörfina fyrir þessi úrræði hér á landi (Barnaverdnarstofa, 

e.d.-b; Barnaverndarstofa, e.d.-d). Ástæðan fyrir þessu mikla inngripi í líf fjölskyldna, að 

taka barn út af heimili, getur stafað af misbrest í uppeldi og eða þau stofni eigin lífi eða 

heilsu í hættu. 

4.1 Misbrestur í uppeldi 

Ár hvert er tilkynnt um mikinn fjölda barna sem talið er að búi við ofbeldi, vanræksla eða 

að þau stofni eigin heilsu og þroska í voða með hegðun sinni (Anni G. Haugen, 2004, bls. 

1). Ofureinföld skilgreining á ofbeldi er að það sé óþörf athöfn sem hefur margar 

birtingamyndir en að vanræksla sé skortur á nauðsynlegri athöfn í aðhlynningu sem getur 

haft skaðleg áhrif fyrir barn (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 9). 

Ofbeldi er flokkað í þrjá flokka, í kynferðislegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og andlegt 

ofbeldi. Vanrækslu er skipt niður í fimm hópa en það er líkamleg vanræksla, tilfinninga 

vanræksla, sálræn eða andleg vanræksla, eftirlitsleysi og skortur á viðeigandi umsjón og 

framferði foreldra sem eru skaðleg börnum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013, bls. 43-46). 

Ef barn getur ekki lengur búið hjá upprunafjölskyldur eru nokkrir valkostir í boði en val 

á heimili fer eftir umfangi málsins. Meðferðarheimili og vistheimili eru staðsett út á 

landsbyggðinni, og heimili fósturforeldra eru á víð og dreif, bæði í þéttbýli og til sveita 
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(Barnaverndarstofa, e.d.-b). Stuðlar er meðferðarstöð í eigu ríkisins. Hér á eftir verður 

talað um unglingaheimili þegar barn er vistað á meðferðarstofnun sem voru mun fleirri 

þegar þátttakendur voru í vistun og fóstur þegar barn er vistað á heimili fósturforeldra. 

4.2 Fóstur 

Í þessum kafla er hugtakið fóstur útskýrt og sagt frá þremur mismunandi formum 

fósturráðstöfunar ásamt því að kynna niðurstöður rannsókna. 

Með fóstri er átt við að barn er sett í umsjá til fósturforeldra í fyrirfram ákveðinn tíma 

þegar barnaverndarnefnd er búin að reyna vægari inngrip og endar á að taka barn út af 

heimili. 

Markmið fósturvistunar er misjafnt og fer eftir hversu lengi barn dvelur í fóstri. 

Fósturvistun getur verið með þrennum hætti, tímabundið fóstur, styrkt fóstur og 

varanlegt fóstur. 

Með tímabundnu fóstri er vonast til að fóstrið vari í stuttan eða afmarkaðan tíma, að 

minnsta kosti þrjá mánuði en ekki lengur en eitt ár (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Ekki á að framlengja samninginn nema einu sinni eða að hámarki í tvö ár nema í 

undantekningar tilfellum. Markmiðið er að barn og forsjáraðli/ar fái stuðning til að barnið 

geti snúið aftur heim. 

Styrkt fóstur er einnig tímabundið fóstur en gert er ráð fyrir því að barn fái sérstaka 

þjálfun eða umönnun á fósturheimili og þarf annað fósturforeldrið að vera heimavinnandi 

til að geta aðstoðað barnið eftir bestu getu (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Styrkt 

fóstur getur varað í eitt ár með möguleika á framlengingu með samþykki 

Barnaverndarstofu. Barn í styrktu fóstri á við verulegan hegðunarvanda að stríða vegna 

geðrænna, tilfinningalegra og eða annarra vandamála. Markmið er að aðstoða bæði barn 

og foreldra til að auka líkur á að barn komist aftur heim. 

Með varanlegu fóstri dvelur barn hjá fósturforeldrum þar til forsjárskyldur falla niður 

eða til 18 ára aldurs (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Barn er vistað í varanlegt fóstur 

þegar enginn möguleiki er á að það snúi aftur heim og er markmiðið að tryggja barninu 

örugga umönnun á fósturheimili. Það skal þó ávallt byrja með reynslufóstri sem getur 

varað frá þremur og upp í tólf mánuði, til að kanna hvort fósturforeldrar fullnægi þörfum 

barnsins (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Það eru til nokkrar erlendar rannsóknir frá síðustu áratugum sem sýna mikilvægi þess 

að fylgst sé með líðan og þroska fósturbarna (Fisher, 2014). Hugmyndafræðin í þeim 

byggir á að heilbrigður þroski þarf stöðugt nærandi umönnun frá umsjónaraðila. 
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Philip A. Fisher (2014) segir frá rannsóknum sem sýna fram á að erfiðar upplifanir í 

æsku hafi áhrif á sálfræðilegan og taugalíffræðilegan þroska hjá börnum. Sum börn sem 

fara í fóstur sýna eftirtektarverða þrautseigju við að takast á við mótlæti. Fósturvistun 

getur minnki líkur á áhættuhegðun og um leið ýtt undir jákvæða hegðun fósturbarna. 

Nauðsynlegt er að fylgja börnum eftir og veita þeim þann stuðning sem talinn er henta 

hverju sinni til að vernda andlegan og taugalíffræðilegan þroska. Niðurstöður 

rannsóknarinnar (Fisher, 2014) benda á að fósturbörn standa frammi fyrir mörgum 

áskorunum, en full ástæða sé til að halda í vonina um að hægt sé að auka lífgæði barna 

þegar þau fara í fóstur með því að undirbúa fósturforeldra. Til að fósturforeldrar séu í 

stakk búnir til að taka á móti börnum og ungmennum er talið nauðsynlegt að þeir fái góða 

þjálfun og stuðning til að hámarka getu sína á að vinna með börnum út frá þroska þeirra 

og upplifun (Fisher, 2014). Hér á landi heldur Barnaverndarstofa úti námskeiðum fyrir þá 

sem hafa áhuga á að gerast fósturforeldrar (Barnaverndarstofa, e.d.-c). Foster pride er 

grunnnámskeið sem allir þurfa að taka stefni þeir á að verða fósturforeldrar á Íslandi en 

einnig hefur verið boðið upp á ýmis framhaldsnámskeið og fyrirlestrar. 

Þegar Bo Vinnerljung og Anders Hjern (2011) gerðu samanburðarrannsókn þar sem 

þeir báru saman börn sem alast upp hjá upprunafjölskyldu, ættleidd börn og fósturbörn 

sem öll voru ung þegar þau komu inn í velferðarkerfið. Í úrtakinu voru 3100 fósturbörn, 

900 ættleidd börn og 900.000 börn sem alast upp hjá foreldum. Þegar þessir hópar voru 

bornir saman kom í ljós að börn sem búa hjá upprunafjölskyldu eða voru ættleidd komu 

betur út en börn sem fóru í fóstur. Fyrstu tveir hóparnir komu mun betur út þegar 

námsárangur 15 ára barna var skoðaður, vitsmunaþroski hjá 18 ára einstaklingum, 

menntun og hæfileiki til sjálfræðis á fyrstu fullorðinsárum og um 25-26 ára þegar búið var 

að gera ráð fyrir áhrifum líffræðilegra foreldra, menntun móður, geðheilsu móður/föðurs 

og ofneyslu fíkniefna, og aldurs þegar þau voru sett í fóstur (Vinnerljung og Hjern, 2011). 

Íslenskar rannsóknir með fósturbörnum eru fáar, ef frá eru taldar nemendakannanir, 

og aðallega um börn í varanlegu fóstri. Síðan eru til rannsóknir á barnaverndarstarfinu 

sem slíku. 

Fyrst má geta könnunar Guðrúnar Kristinsdóttir (1991) en hún kannaði stöðu mála 

154 fósturbarna á vegum Reykjavíkurborgar. Rannsóknir hennar sýndu meðal annars að 

fósturráðstafanir, bæði skammtíma og varanlegar, voru gjarnan vegna aðstöðuleysis 

foreldra, aðallega mæðra. Mæðurnar voru miðdepill málanna, börn voru sjaldan skráð í 

þeim og enn síður feðurnir. Rannsóknin var ekki byggð á gögnum frá sjálfum börnunum 

og er komin til ára sinna (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 
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Næst var það Sigríður Jónsdóttir (1993) sem kannaði fyrir Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar ástand fósturbarna sem fóru í varanlegt fóstur á vegum 

Barnaverndarnefndar Reykjavíkur á tímabilinu 1971-1987. Haft var samband við alla 

fósturforeldra sem voru með barn í fóstri á þessu tímabili en það voru 201. Þá fengust 

upplýsingar um 168 börn eða 83,6%. Rannsóknin byggði ekki á gögnum frá sjálfum 

börnunum. Óvíst er hvort niðurstöður hennar eiga við enn í dag þar sem langt er liðið 

síðan rannsóknin fór fram 

Árið 2001 valdi Barnaverndarstofa 61 einstakling í úrtak til að kanna viðhorf og 

aðstæður barna sem voru vistuð í varanlegt fóstur. Gallup lagði fram spurningakönnunina 

fyrir 58 einstaklinga sem voru í endanlegu úrtaki og af því svöruðu 53 einstaklingar þannig 

að svarhlutfall var 91, 4%. Markmiðið var að kanna viðhorf og aðstæður barna í varanlegu 

fóstri á vegum barnaverndarnefnda. Einstaklingar höfðu samþykkt þátttöku fyrirfram en 

síðan reyndist erfitt að finna nokkra þeirra og talið var með nokkurri vissu að þeir væru 

verr staddir en þeir sem svöruðu en flest barnanna voru enn í fóstri þegar könnunin var 

gerð (Barnaverndarstofa, 2001). Í ljós kom þegar fósturbörnin voru spurð hvaða 

manneskja skipti þau mest máli fyrir utan börn og maka ef þau væru til staðar þá var það 

fósturmóðir þeirra í 47,2%, næst voru það kynsystkini með 13,2 % og kynfaðir 7,5 % þar á 

eftir kom svo fósturfaðir en kynmóðir var einungis með 3,8% eða hjá tveimur af 53 

svarendum. Síðan mátu 79% svarenda að samband sitt við fósturmóður væri gott en 80% 

að þeir ættu gott samband við fósturföður. Þegar spurt var um hvort fósturforeldrar styðji 

vel eða illa við framtíðaráætlanir þeirra svöruðu 85% vel. Þegar þau voru beðin um að 

nefna hvað væri jákvæðast persónulega við fósturvist nefndu 29,8 % tækifæri til betra lífs 

og 23,4% að þá hafi þau fengið ást , umönnun, öryggi og traust. En þegar þau voru spurð 

hvað væri neikvæðast svöruðu 34,8% ,,ekkert”. 

Árið 2004 rannsakaði Guðrún Kristinsdóttir reynslu ungs fólks af langtímafóstri og fékk 

hún aðstoð frá Barnaverndarstofu með val á þátttakendum. Valið var úrtak með ofangreinda 

könnun Gallups í huga til að þátttakendur sköruðust ekki. Guðrún tók viðtöl við 16 ungmenni 

á aldrinum 17-29 ára og spurði þau út í reynslu sína af fóstri í bernsku, um líf þeirra þegar 

viðtölin fóru fram og hvernig þau mátu fósturráðstöfunina. Í grein Guðrúnar Kristinsdóttir 

(2004) Fjölbreytni í lífssögum ungs fólks um fóstur kemur fram að þessi rannsókn markaði 

tímamót því þarna var rætt við sjálf fósturbörnin. Upplifun og reynsla barnanna voru ólík en 

meirihluti barnanna voru jákvæð í garð fóstursins og að þeim hefði verið sinnt vel. Í ljós kom 

að þrátt fyrir að sumt af unga fólkinu teldi að ytri aðstæður hefðu verið góðar þá upplifði það 

fóstrið neikvætt þegar litið er til baka. Þeir sem voru neikvæðir nefndu skort á samráði við 

þau sjálf, að fósturheimilið hafi ekki hentað þeim, að ekki hafi verið góð samskipti við 
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fagmenn og að eftirliti hafi verið ábótavant. Sömu einstaklingar töldu þó yfirleitt ekki að það 

væri fósturforeldrum að kenna og að ytri aðbúnaður hafi verið í lagi. Það kom fram að þrátt 

fyrir að góð umönnun væri á vissan hátt undirstaða góðra tengsla þá fer það ekki alltaf saman 

við traust og jákvæð tengsl. Niðurstöðurnar voru á þá leið að myndum tengsla barns við 

fósturfjölskylduna sé háð eiginleikum, hegðun og líðan allra sem standa að fósturbarninu 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Guðrún Kristinsdóttir (2005) telur að reynsla barna á fósturvistun geti verið mjög 

mismunandi en bendir á að það geti verið mjög erfitt fyrir börn félags- og tilfinningalega 

og að vera aðskilin frá foreldrum þegar þau eru sett í fóstur. Hún bendir einnig á gildi þess 

að fósturbörn fái færi á að viðhalda tengslum við fjölskyldu sína því það virðist auka líkur á 

að þeim vegni betur en þeim sem ekki fá að halda sambandi. 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2008) segir frá niðurstöðu rannsóknar sem gerð var á 40 

börnum, 23 drengjum og 17 stúlkum. Þeim var skipt niður í tvo hópa, 16 ungmenni fóru í 

langtímameðferð sem var frá átta mánuðum til tveggja ára og af þeim fóru 11 í fóstur. Í 

hinum hópnum voru 24 ungmenni sem höfðu verið beitt vægara inngripi. Meirihluti 

ungmennanna höfðu búið við óviðunandi aðstæður heimafyrir og orðið hafði misbrestur á 

uppeldi, annað hvort í formi ofbeldis eða vanrækslu. Um var að ræða slæman aðbúnað sem 

gat m.a. falist í áfengis- eða vímuefnavanda foreldra og/eða fjárhagsvanda. Þetta virðist hafa 

haft þau áhrif að einstaklingarnir fengu ekki stuðning né þeim sett mörk sem fylgt var eftir. 

Stórt hlutfall ungmennanna í báðum hópum glímdu við raskanir s.s. athyglisbrest með 

ofvirkni, þunglyndi, félagslega erfiðleika eða voru álitin árásahneigð. Niðurstöðurnar voru á 

þá leið að áríðandi sé að grípa inn í um leið og upp kemst um misbrest. Með markvissri 

íhlutun og stuðningi við alla fjölskylduna er hægt að stöðva þróunina og koma í veg fyrir að 

ástandið versni. 

Rannsóknir hafa sýnt að erfitt getur verið að ná góðum árangri í meðhöndlun 

fósturmála en langtímarannsóknir hafa sýnt fram á að einhver börn búa yfir seiglu til að 

komast yfir margvíslega erfiðleika sem gæti gefið til kynna hið gagnstæða (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004). Helstu niðurstöður gefa til kynna að einstaklingar hafa ólíka reynslu 

af fóstri vegna þess að einstaklingarnir hafa mismunandi bakgrunn og eru ólíkir að 

uppruna. Mikilvægt sé að fósturforeldrar og þeir sem standa að barninu séu vel 

undirbúnir til að allt gangi sem best. 
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5 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla er greint frá því hvaða aðferð var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar 

og vali á þátttakendum. Þá er gerð grein fyrir þátttakendunum sjálfum. Við rannsóknina 

var notuð eigindleg viðtalsaðferð þar sem sú aðferð hentar vel til að svara spurningum um 

reynslu og upplifun þátttakenda. Tekin voru fimm viðtöl og þau greind með 

þemagreiningu. 

5.1 Aðferð 

Þar sem markmið rannsóknarinnar er að skoða reynslu og upplifun mæðra á að hafa verið 

ráðstafað í fóstur og hvort þær telji að það hafi haft áhrif á uppeldi barna þeirra þá hentar 

vel að nota eigindlega rannsóknaraðferð. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

markmið rannsakandans að skilja reynslu einstaklinga og hvernig þeir túlka aðstæður 

sínar (Schutt, 2012; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þá leitast rannsakandi við að ná fram 

dýpri sýn og skilningi á ákveðinn veruleika þátttakenda, viðmælandi segir frá með sínum 

orðum. Mikilvægir þættir í viðtölunum er meðal annars góð hlustun, virðing fyrir 

þátttakendum, einlægni, traust og heiðarleiki (Lichtman, 2013). Tilgangurinn er að skoða 

hvers konar hugmyndir fólk hefur um viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á aðleiðslu og eru því sveigjanlegar. Það þýðir 

að byrjað er að safna gögnum og á endanum er komist að niðurstöðu eftir að búið er að 

greina gögnin. Þó að aðferðirnar séu ekki staðlaðar þá krefjast eigindlegar rannsóknir 

nákvæmni og þó rannsakandi reyni að leggja til hliðar skoðanir sínar eins og hægt er þá er 

afrakstur viðtalanna samstarf þátttakanda og rannsakanda. Eigindleg rannsóknaraðferð er 

hentug þegar rannsaka á litla hópa eða einstaklinga til að fá djúpan skilning á 

viðfangsefninu sem verið er að rannsaka. Í þessari rannsókn var notað markvisst úrtak þar 

sem gagnaöflunin miðast við að þátttakendurnir séu valdir með rannsóknarefnið í huga, 

að þeir geti gefið mikilvægar upplýsingar (Schutt, 2012). Til að hægt sé að yfirfæra 

niðurstöður rannsóknar yfir á svipaðan hóp þarf að lýsa bakgrunni rannsóknarinnar vel, 

þátttakendum og sambandi milli þátttakanda og rannsakanda svo sá sem les geti sjálfur 

dæmt hvort möguleiki sé á að yfirfæra niðurstöður yfir á aðra hópa (Braun og Clarke, 

2013; Licthman, 2013.) Í þessari rannsókn tók ég viðtöl við þátttakendur og er það 

algengasta gagnasöfnunaraðferðin í eigindlegum rannsóknum þar sem markmið þeirra er 

að fá þá til að segja frá reynslu og sjónarmiði í samhengi við viðfangsefnið (Braun og 

Clarke, 2013). Í rannsókninni er litið til femínísks sjónarhorns þar sem ég horfir sérstaklega 
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til reynslu kvenna. Í femínískum fræðum er lögð áhersla á að skoða valdastöðu/leysi 

kvenna, að taka afstöðu gegn félagslegu misrétti og horfa til reynslu kvenna (Licthman, 

2013). 

5.2 Val á þátttakendum 

Þátttakendur voru valdir markvisst í rannsóknina. Auglýst var eftir þátttakendum í 

lokuðum hópi fósturforeldra sem höfðu verið saman á námskeiði á vegum 

Barnaverndarstofu fyrir sex árum, á samfélagsmiðlinum Facebook (Viðauki 1). Í 

auglýsingunni var óskað eftir konum, fyrrum fósturdætrum, sem væru orðnar mæður og 

væru tilbúnar til að deila reynslu sinni af fóstrinu. Óskað var eftir konum sem þekktu ekki 

til mín. Í auglýsingunni voru sett þau skilyrði að þær hefðu verið í fóstri í tvö ár eða lengur 

en því skilyrði var seinna breytt í að þær hefðu verið í úrræði á vegum 

Barnaverndaryfirvalda í tvö ár eða lengur. Það komu svör frá fimm fósturforeldrum, tveir 

létu vita að það væri enginn í þeirra hópi sem uppfyllti skilyrðin en þrír létu vita að þau 

gætu sett sig í samband við fyrrum fósturbörn og athugað áhugann. Útkoman voru fjórir 

viðmælendur sem ég mátti setja mig í samband við. Ein af þeim dró þátttöku til baka áður 

en kom að viðtalinu. Ein kona hafi samband við mig á facebook eftir að hafa séð 

kynninguna mína á málstofu grunnnema í Uppeldis- og menntunarfræði vor 2016 í 

Háskóla Íslands og uppfyllti hún skilyrðin. Fimmta þátttakandann náði ég sambandi við 

eftir að hafa hitti á fósturföður hennar inn á bensínstöð. Þegar ég spurði hann hvort hann 

þekkti konu sem uppfyllti skilyrði mín taldi hann svo vera og gaf mér upp nafn og spurði 

hvort ég vildi líka síma. Þegar ég bað hann að setja sig fyrst í samband við hana sagði hann 

það óþarfi og hvatti mig til að hringja í hana. Ég hafði fyrst samband við þátttakendur 

símleiðis og í gegnum facebook en sendi þeim síðan kynningarbréf (Viðauki 2) í gegnum 

tölvupóst þar sem fram kom markmið rannsóknarinnar og meðferð gagna. Eftir að þær 

höfðu samþykkt þátttöku nýttum við bæði facebook og smáskilaboð til að finna tíma og 

mæla okkur mót hvort sem var í heimahúsum, í Perlunni og í Stakkahlíð. 

Fyrir hvert viðtal minnti ég viðmælenda á að honum væri frjálst að svara ekki 

spurningum og/eða gæti dregið sig úr rannsókninni án frekari útskýringa. Síðan lýst ég 

hvernig farið yrði með gögnin, um trúnaðarskylduna og skrifuðu allir þátttakendur undir 

blað um upplýst samþykki (Viðauki 3). Eftir viðtalið fengu konurnar upplýsingablað 

(Viðauki 4) sem bendir á nokkra staði sem gætu mögulega veitt þeim ráðgjöf ef þær þyrftu 

eftir viðtalið. 
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5.3 Þátttakendur 

Ég tók viðtöl við fimm konur, mæður, sem eru með misjafnt fjölskylduform, 

hjúskaparstöðu, menntun og á ólíkum aldri. Aldursbilið var frá 24 ára til 38 ára en til að 

passa upp á fyllsta trúnað í rannsókninni var þátttakendum og stöðum gefin dulnefni og 

aldur þeirra var settur í annað hvort 21 til 30 ára eða 31 til 40 ára. Er þetta gert til að 

koma í veg fyrir að svör séu rekjanleg til þátttakenda. 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

Þátttakandi Aldur Menntun Fjöldi barna Hjúskapastaða 

Lóa 31-40 ára Starfsnám 2 Ein 

Rósa 31-40 ára BS gráða 1 Sambúð 

Stella 21-30 ára Grunnskóli 2 Sambúð 

Lísa 21-30 ára BS gráða 2 Sambúð 

Anna 31-40 ára Grunnskóli 4 Sambúð 

● Lóa er á aldrinum 31-40 ára, fráskilin, tveggja barna móðir. Hún á tvö börn á 

leikskólaaldri þegar viðtalið átti sér stað. Hún lauk starfsnámi en er öryrki í dag og 

leigir í blokkaríbúð. Hún fór í fóstur fjórtán að verða fimmtán ára. Áður hafði hún 

verið vistuð á BUGL og eftir fósturvistina fór hún á Unglingaheimili á vegum ríkisins 

til 18 ára aldurs. 

● Rósa er á aldrinum 31-40 ára og á hún barn í grunnskóla þegar viðtalið átti sér 

stað. Hún og barnsfaðir hennar skildu þegar barnið var á leikskólaaldri. Hún er í 

sambúð með manni sem á tvö börn á unglingsaldri, sem dvelja jafnt hjá þeim og 

móður sinni. Þau búa í félagslegu leiguhúsnæði. Rósa er með BS gráðu og vinnur á 

þeim vettvangi. Hún var fjórtán ára þegar hún fór fyrst í fóstur sem var ekki á 

vegum barnaverndarnefndar. Eftir það fór hún á Stuðla og síðan á unglingaheimili 

á vegum ríkisins og þaðan í fóstur í tæpt ár. Flytur þaðan á unglingaheimili sem var 

fyrir unglinga upp að 18 ára aldri og lýkur meðferð þar 17 ára. 

● Stella er á aldrinum 21-30 ára og er hún tveggja barna móðir. Hún á eitt barn í 

grunnskóla og annað í leikskóla þegar viðtalið átti sér stað. Stella var ein fyrstu árin 

með eldra barnið en er í sambúð með föður yngra barnsins og búa þau í eigin 

húsnæði. Efsta stig menntunar er grunnskólapróf. Stella telur að hún hafi verið 16 

ára þegar hún fór í fóstur eftir að hafa verið ítrekað á BUGL, Stuðlum og tvisvar á 
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unglingaheimili á vegum ríkisins. Eftir fóstur var hún vistuð á unglingaheimili á 

vegum ríkisins til 18 ára aldur. 

● Lísa er á aldrinum 21-30 ára og hún er í sambúð með barnsföður sínum. Þau búa 

ásamt tveimur börnum þeirra í leiguhúsnæði og er eldra barnið í leikskóla þegar 

viðtalið átti sér stað. Lísa er með BS gráðu frá Háskóla Íslands. Hún fór í fóstur 

þegar hún var á 17. ári, áður hafði hún verið á unglingaheimili. 

● Anna er á aldrinum 31-40 ára og er hún móðir fjögurra barna. Hún býr ásamt 

barnsföður sínum með yngsta barnið í blokkaríbúð. Efsta menntunarstig Önnu er 

grunnskóli. Hún var 14 eða 15 eða 16 ára þegar hún fór í fóstur. Áður en hún fór í 

fóstur var hún búin að vera á Stuðlum og unglingaheimilum á vegum ríkisins. 

5.4 Gagnaöflun, gagnagreining og mögulegir annmarkar 

Gagnasöfnun var á tvo vegu, annars vegar með viðtölunum, eitt við hvern þátttakanda og 

hins vegar safnaði ég opinberum gögnum frá Barnaverndarstofu, lögum og reglum. Í 

viðtölunum var notast við hálf-staðlaðan viðtalsramma sem var með opnum spurningum 

(Viðauki 5). Spurningarnar voru ákveðnar út frá rannsóknarspurningunum til að styðjast 

við og tryggja að komið væri inn á alla efnisflokka en að öðru leyti fengu viðmælendur að 

tala frjálslega um efnið. Efni viðtalsrammans skiptist niður í fimm efnisflokka, 

bakgrunnsupplýsingar, fóstur, barneign, móðurhlutverkið og stuðning. Viðtölin voru tekin 

á tímabilinu 10. október til 3. nóvember og stóðu yfir í 38 - 62 mínútur að lengd en 

samanlögð lengd var 229 mínútur. 

Þrjú viðtöl áttu sér stað heima hjá viðmælendum, eitt í Perlunni og eitt í skólastofu 

Háskóla Íslands í Stakkahlíð. Því næst voru viðtölin rituð upp orðrétt í tölvu (Braun og 

Clarke, 2013) ásamt athugasemdum frá mér en Lichtman (2013) vekur athygli á að það sé 

mikilvægt að rannsakandi skrái niður atriði sem hann telur þýðingarmikil. Næst voru þau 

greind eftir þemum og innihaldi samkvæmt Clarke, Braun og Hayfield (2015) áður en hægt 

var að klára verkefnið. En þá er farið eftir sex þrepum í þemagreiningu en þau eru: Fyrst 

las ég vandlega yfir gögnin sem ég hafði í höndunum, svo kóðaði ég gögnin sem felst í því 

að finna sameiginleg mynstur í gögnum þátttakenda. Síðan leitað ég eftir þemun sem 

komu fram og svo voru þau endurmetin. Á þeim tíma skilgreindi ég þemun og gaf þeim 

nafn og endaði á að skrifa niðurstöður rannsóknarinnar (Clarke, Braun og Hayfield, 2015). 

Notaði ég meðal annars hugkort og gat þannig skipulagt upplýsingar á myndrænan 

hátt, sem hjálpaði til við að koma auga á tengsl milli efnisþátta og auðvelda heildarsýn. 
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Mögulegir annmarkar á rannsókninni geta tengst því hverjir samþykktu þátttöku. Það 

er viðbúið að þær sem áttu góðan tíma í fóstri fengjust frekar til að taka þátt en aðrar sem 

hafa slæma eða sára reynslu. 

Mín sýn og reynsla af bernsku, unglingsárum, fósturbörnum sem fósturforeldri, 

samskiptum við félagsráðgjafa og að vera barn fósturbarns er bæði kostur og galli. Ég hef 

einnig reynslu af því að gegna starfi fyrir barnaverndar- og félagsmálanefnd ásamt að sitja 

námskeið um barnavernd bæði vegna nefndarstarfa og starfs míns sem fósturforeldris. 

Margir fræðimenn segja að rannsakandi eigi að gæta hlutleysis en Licthman (2013) segir 

að það sé ómögulegt þar sem reynsla hans hafi alltaf sitt að segja vegna þess að hún getur 

nýst rannsakanda í rannsóknarvinnunni (Schutt (2012). 

5.5 Siðferðileg atriði 

Í stuttu máli má segja að siðferði hvetji fólk til þess að gera gott og forðast það illa 

(Lichtman, 2013). Í rannsókn sem þessari þarf að huga að siðferðilegum atriðum á öllum 

stigum. Fjórar höfuðreglur í siðfræði eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 

velgjörðareglan og réttlætisreglan. Sjálfstæðisreglan segir til um að ákvörðunarrétt 

einstaklings, virðingu fyrir manninum, sjálfræði og óþvingaðu upplýstu samþykki. 

Skaðleysisreglan segir að ekki megi skaða þáttttakendur. Velgjörðareglan að rannsóknin 

eigi að vera til góðs og réttlætisreglan að til dæmis velja ekki fólk sem er í veikri stöðu til 

þátttöku nema það sé til að skoða og/eða bæta aðstæður þeirra. 

Samkvæmt Kvale (1996) kemur fram að það sé sérstaklega tvennt sem þarf að hafa 

gætur á. Umfram allt þarf að huga að trúnaði, upplýstu samþykki og afleiðingum fyrir 

þátttakendur (Kvale, 1996; Lichtman, 2013). Í þessari rannsókn var trúnaður tryggður með 

því að breyta nöfnum, tilgreina ekki nákvæman aldur né staðsetningu svo þær væru ekki 

persónugreinanlegar og ummæli ekki rekjanleg. Hér má benda á að mögulega hafi 

fósturforeldrar sem voru mínir tengiliðir haft áhrif á að konurnar samþykktu að taka þátt 

nema hjá þeirri sem bauð fram krafta sína að fyrra bragði. En samt sem áður fengu þær 

tíma til umhugsunar og þegar á reyndi var það ein sem tók ekki þátt. Eftir að búið var að 

afrita gögnin var þeim eytt eins og fram kom í kynningarbréfinu (Kvale, 1996; Viðauki 2).  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og kannað hvort reynsla 

kvenna af að vera ráðstafað í fóstur á barnsaldri hafi mótað þær í móðurhlutverkinu og 

hvað það var þá helst sem hafði áhrif á þær. Þegar búið var að greina gögnin kom í ljós að 

reynsla þátttakenda á fósturvistun var misjöfn og gat líka verið ólík hjá þátttakanda ef 

hann var færður á milli fósturheimila. Misjafnt hvort þær töldu að fósturráðstöfunin hafi 

mótað þær í móðurhlutverkinu. Við greininguna fann ég fimm meginþemu og voru þau: 

Virðing í stað óvirðingar, regla í stað óreiðu, inngrip barnaverndar óþarft eða til góðs, 

mikilvægi gerendahæfni í stað valdleysis og áhrif fósturvistunar á mótun 

móðurhlutverksins.  

6.1 Virðing í stað óvirðingar  

Í viðtölum við þátttakendur var hægt að greina að eitt af því sem þær upplifðu eftir að 

hafa verið ráðstafað í fóstur var að fyrri reynsla þeirra af samskiptum við aðra var ekki 

algild. Það voru til samskiptamátar sem að þær höfðu ekki kynnst áður, samskipti þar sem 

þær voru ekki hundsaðar, ekki öskrað á þær eða þær niðurlægðar vegna nærverunnar 

einnar saman og mátti greina undirliggjandi áherslu á mikilvægi virðingar. Einn 

þátttakandinn orðaði það þannig að heima hjá henni hefði verið mjög lítið um samskipti 

milli hennar og foreldranna en þau fáu orð sem voru viðhöfð voru til að niðurlægja hana: 

„Ég fékk oft að heyra að ég væri ógeðslega ljót og ógeðslega leiðinleg“. Henni leið mun 

betur eftir að hún komst út úr heimilisaðstæðum upprunafjölskyldunnar líka vegna þess 

að á fósturheimilinu var henni sýnd virðing, hún upplifði meiri samskipti og að hlustað 

væri á hana; „...ég þurfti líka að sjá fullorðið fólk sem vissi hvað það var að gera og hafði 

áhuga á og sjá um og annast og reyna byggja upp fólk ekki akkúrat það öfuga“. Annar 

viðmælandi sagði frá því hvernig hún hefði þurft að læra nýjar samskiptareglur þegar hún 

kom í fóstur sem byggðu á virðingu. Það hefði ekki verið erfitt heldur hafi hún meira verið 

hissa þar sem þetta var algjör nýjung í reynslubankann hjá henni, að vera spurð álits og að 

hlustað væri á hennar sjónarmið: „Og maður fékk bara sko til mála einhvern meginn að 

leggja skilurðu“. En heima fyrir breyttist ekkert því þau fengu hvorki hjálp né tilsögn og þó 

að það hafi gengið vel í fóstrinu þá leið henni ekki vel með að fara heim til 

upprunafjölskyldu því þá aktaði hún alltaf eitthvað út og fannst það vont. Börnin eru 

aðalatriðið en þau þurfa ekki að vita það, meira að finna það og þess vegna þarf 

umönnunaraðili að hafa skilaboðin skýr sem fylgt er eftir. Skyldur forsjáraðila og annarra 
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umönnunaraðila, og um leið réttur barna, er að hlustað sé á þau, þau virt og komið fram 

við þau eftir þroska þeirra og aldri og á það við alla, hvort sem um er að ræða börn í 

upprunafjölskyldu eða fósturbörn. 

Þegar talið barst að móðurhlutverkinu voru allir þátttakendur sammála því að 

samveran við börnin væri mest gefandi og þá voru þrír þátttakendur staðfastir á því að 

þeir væru betur í stakk búnir að takast á við hlutverkið eftir að hafa verið í fóstri því þar 

lærðu þær önnur samskipti sem innihéldu virðingu og umhyggju. Einn þátttakandinn þjáist 

af áfallastreitu, þunglyndi og kvíða sem geðlæknir telur afleiðingar af að hafa alist upp við 

mikið andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hún telur að það að fara af upprunaheimilinu hafi 

opnað augu hennar fyrir því að það sem foreldrar hennar gerðu var ekki eðlilegt. Eftir að 

hún fór að íhuga að eignast barn hafi hún verið mjög upptekin af því að verða ekki eins og 

foreldrar hennar: „ Þannig að ég er svolítið upptekin af því að njóta tímans með þeim 

þegar þau eru hér heima. Ég vil ekki vera að gera aðra hluti á meðan þau eru hér“. 

Þegar kemur að því að vinna með börnum og fjölskyldum þeirra í barnavernd er 

ákjósanlegt fyrir fagfólk að hafa góða samskiptahæfni og samkvæmt Sigrúnu 

Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 80) er það samþætting á virðingu og umhyggju fyrir velferð 

annarra sem kallast á í hversdaglegum samskiptum. Í barnaverndarlögum (nr. 80/2002) á 

starfmaður að styðja barn og fjölskyldu þess, leitast eftir að ná samvinnu við foreldra og 

leyfa barni sem hefur til þess aldur og þroska að taka þátt í áætlunargerð (Haugaard, og 

Hazan, 2002, bls. 318). Í því samhengi hafa foreldrar rétt og ábyrgð en ekkert vald, barnið 

hefur réttindi en hvorki ábyrgð né vald og barnaverndarstarfsmenn ábyrgð og vald en 

enginn réttindi (Anni G. Haugen, 2010 bls. 2). Anni G. Haugen (2004) bendir á að oft á 

tíðum virðast starfmennirnir ekki hafa kunnáttu eða eiga bágt með að tala við börn. Sé 

sjónarmið þeirra oft í höndum þriðja aðila sem er þá talsmaður barnanna (Anni G. 

Haugen, 2010, bls. 2). Þegar talið barst að vinnu starfsmanna barnaverndar virtist það 

vera mjög ólík reynsla og misjafnt hvort þátttakendur upplifðu virðingu 

barnaverndarstarfsmanna en flestar tóku fram að það skiptir máli hvaða starfsmaður fer 

með málið. Einn þátttakandi benti á að flestir starfsmenn barnaverndar væru að vinna 

vinnuna sína með hag allra aðila að leiðarljósi en inn á milli væru einstaklingar sem færu 

mjög rangt að hlutunum og sýndu skjólstæðingum sínum enga virðingu. Hún sagði frá 

starfsmanni sem sá um hennar mál og sýndi henni mikla óvirðingu. Hann var ekki að reyna 

að hjálpa henni eða betrum bæta heldur upplifði hún að viðkomandi væri að finna ástæðu 

til að loka hana inni sem að hún svo gerði; „Hræðileg ég var með einhvern geðsjúkling sem 

barnaverndarfullrúa þannig að einn daginn ætlaði hún allt fyrir mig að gera allt fyrir mig 

að gera og og var voða næs og góð og næsta dag var ég hryllilegasta barn sem hún hafði 
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haft“. Önnur sagðist ekki muna mikið eftir samskiptum sínum við starfsmennina þegar 

hún var barn en sagðist ekki hafa þolað þau þá og að henni líki ekki við þau í dag og hún sé 

engan veginn sátt við vinnulag starfsmannanna: „En þau hlusta ekki á mig, Ég er bara 

dópisti og aumingi í þeirra augum sko“. 

Samantekt: Þátttakendurnir telja að virðing sé grundvöllur fyrir góðum samskiptum. 

Flestar kvennanna telja að fósturvistun hafi kennt þeim betri samskiptafærni sem nýtist 

þeim í uppeldishlutverkinu. 

6.2 Regla í stað óreiðu 

Það er mikilvægt að hafa reglu á hlutunum, að foreldrar hafi stjórn á eigin lífi og 

fjölskyldunar, því annars getur myndast óreiða á heimili. Foreldrar þurfa að geta sett mörk 

og fara eftir þeim. Skipulag margra fjölskyldna á virkum dögum er þannig háttað að börnin 

eru vakandi með fjölskyldunni í rúma fimm tíma og átta tíma í skólanum. Á þessum fimm 

tímum má segja að heimilisfólkið þurfi að vera ofurskipulagt ef allt á að ganga upp. Á 

morgnanna þarf að koma öllum á fætur, fæða og klæða, áður en farið er út úr húsi. Eftir 

skóla eru svo þrír, hámark fjórir tímar sem foreldri hefur til að kaupa inn, elda, sinna 

heimanámi , setja börnin í bað, lesa fyrir þau og koma þeim í rúmið. Í viðtölunum kom 

fram að þátttakendur lögðu mikið upp úr skipulagi og að flestir dagar væru eins til að 

hlutirnir gengu vel fyrir sig. Undantekning var hjá einni sem sagði að vegna veikinda væri 

allt skipulag úti en hún yrði að fara koma hlutunum í samt lag. Góð samskipti taka tíma, að 

veita börnum athygli tekur tíma ásamt öðru sem fylgir því að halda öllu í röð og reglu fyrir 

fjölskylduna. Einn þátttakandi nefndi það að vera móðir væri krónískt samviskubit. Svona 

gengur þetta ekki fyrir sig á hverju heimili í landinu og hjá öllum þátttakendum varð 

misbrestur á heimilishaldi þegar þær voru börn. Fjórir þátttakendur bjuggu við slæman 

aðbúnað og lýstu andlegu og/eða líkamlegu ofbeldi, kúgun og/eða vanrækslu í þeirra 

upprunafjölskyldum. Sú fimmta lýsti því að eftir áfall í fjölskyldunni hefðu allir verið dofnir 

í tvö, þrjú ár og það mætti kalla það vanrækslu þannig séð en að í grunninn hefði hún átt 

góða æsku. Slæmur aðbúnaður sem lýsti sér meðal annars í skorti á skipulagi. Þessir 

foreldrar voru ekki foringjar í eigin lífi heldur er líðan þeirra og athafnir háð vímuefnum og 

þá verða forsendur erfiðar til að hafa allt í röð og reglu. Einn þátttakandi lýsti 

heimilisástandinu á þá leið: „Mamma mín þú veist er háð læknadópi. Þannig að hennar 

nærvera í mínu lífi er bara eftir því. Pabbi minn drakk mikið og notaði fíkniefni þú veist 

þannig að hans nærvera var eftir því skilurðu“. Önnur lýsti fjölskyldunni sinni á þessa leið: 

„fjölskyldumynstur í minni fjölskyldu er þú veist, það er mikið rifist, það eru óskýrar reglur 

og svona engin mörk“. Þannig að forsjáraðilar þeirra brugðust þeim, höfðu ekki þau áhrif 

sem forsjáraðilar eiga að hafa, settu ekki mörk né fylgdu þeim eftir eins og var áberandi í 
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rannsókn Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2008). Í rannsókninni (2008) kom líka fram að 

stór hluti ungmennanna voru með athyglisbrest með ofvirkni og þrír af þátttakendum í 

þessari rannsókn tóku það fram að þær væru með ADHD eða athyglisbrest með ofvirkni. 

Hinir tveir þátttakendurnir tóku það ekki fram og mér láðist að spyrja þær. Þannig að 

áhugavert væri að skoða frekar hvort foreldrar barna sem eru með ADHD eigi erfitt með 

að hafa reglu í eigin lífi, eins og að setja sjálfum sér og börnum sínum mörk sem farið er 

eftir. Einnig hvort foreldrarnir sjálfir séu með ADHD sem gætu haft áhrif á þau sem 

foreldra. 

Samantekt: Þátttakendum finnst gott að hafa reglu á hlutunum. Til þess að það 

gangi eftir þarf þeir að hafi stjórn á eigin lífi, geta sett sjálfum sér og börnum sínum mörk 

sem farið er eftir. 

6.3 Inngrip barnaverndar óþarft eða til góðs 

Þegar skoðað var hvort þátttakendur töldu inngrip barnaverndar eiga rétt á sér kom í ljós 

að þær hefðu viljað meiri afskipti og fyrr hefði verið gripið inn í þeirra mál. Þegar grunur 

leikur á að vernda þurfi hag barna þarf að skoða 16. gr. og 17. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002 sem lúta að tilkynningaskyldu almennings og þeirra aðila sem vinna með 

börnum. Þá byrjar 16. gr. á því að öllum er skylt að tilkynna til barnaverndar ef þeir hafa 

ástæðu til að ætla að barn þurfi hjálp en 17. gr. segir að starfsmenn sem vinni með 

börnum beri skylda að tilkynna ef þeir hafa ástæðu til að ætla að barn búi ekki við 

ákjósanlegar aðstæður. Flestir þátttakendur voru á þeirri skoðun að í þeirra málum hefði 

mátt grípa miklu fyrr inn í hlutina. Ein benti á að allir í nærumhverfinu höfðu vitað af 

heimilisofbeldinu sem var heima hjá henni, nánir ættingjar og leikskólinn sem hún var í, 

en enginn virtist hafa tilkynnt til barnaverndar og væri áhugavert að skoða hvort 

einstaklingar og stofnanir veigri sér við að tilkynna um grun og þá hvers vegna. Það var 

ekki fyrr en hún var komin á unglingsaldur og farin að stofni eigin heilsu og þroska í hættu 

með hegðun sinni að hún komst inn á borð barnaverndar: „Ég svona ég verð mjög reið 

þegar ég hugsa til baka sko því ég var bara lítið barn og fannst einhvern meginn um leið 

og ég byrjaði að fara eitthvað út af sporinu þá einhvern meginn var alltaf lausnin að 

henda mér í burtu eða geyma mig þarna og setja mig þarna. Í staðinn fyrir, það var aldrei 

reynt að vinna að rót vandans“. 

Annar þátttakandi tók í sama streng, að hún hefði viljað meiri afskipti sem barn en ekki 

bara um leið og hún var orðin unglingur: „Það voru alveg mál sem að duttu inn á 

barnaverndarborð og þú veist alveg meðan ég var enþá barn og hérna ég hefði viljað sko 

sjá því fylgt eftir“. Sögðu báðir þátttakendurnir að öll fjölskyldan hefði þurft aðstoð en 
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fékk ekki og þyrfti í sjálfum sér ennþá því málunum hafði verið lokið án þess: „Eins og ég 

hugsa þetta út frá mér núna sem móðir, þetta er eitthvað sem ég þyrfti að vinna með þú 

veist í langann tíma áður en ég kæmist yfir þessa hluti. Og ég finn það alveg í dag að nú er 

mamma mín orðin sextug og mér finnst hún sextug bitur kona þú veist“. Þátttakendurnir 

tóku allir fram að eftir að inngrip átti sér stað og þær voru ekki lengur á upprunaheimili þá 

hafi þær líka upplifað vöntun á eftirliti barnaverndarstarfsmanna á meðan á fóstri stóð og 

eftirfylgni eftir að þær fóru aftur heim. En þrátt fyrir að þeim fyndist vanta eftirfylgni þá 

þarf henni líka að ljúka þar sem að það er mjög stressandi að upplifa að vera stöðugt undir 

eftirliti og upplifa að þurfa alltaf að vera með alla hluti á hreinu: „Ég á mér náttúrulega 

hellings sögu. Og það svona gerir það að verkum að maður er oft að líta um öxl og veist 

maður og ósjálfrátt setur miklu hærri kröfur á sig heldur en aðrir mundu gera út af því að 

þú ætlar að gera allt rétt“. Þarna vísar hún í það að eftir að inngripi barnaverndar lauk telji 

hún sig þurfa eða vilji vegna reynslu sinnar, og hræðslunar á inngripi, vera jafnvel betri en 

ímynd góðu móðurinnar sem á að vera virk í samskiptum við barnið, örva það og þroska, 

um leið og hún hugsar um aðra á heimilinu, sér um skipulag heimilismanna,menntar sig, 

vinnur úti mögulega í tveimur vinnum og svona mætti lengi telja (Annadís G. 

Rúdólfsdóttir, 2000, bls. 33-34, 41).  

Samantekt: Þátttakendur töldu að inngrip barnaverndar eigi rétt á sér og að í þeirra 

málum hefði mátt beita íþyngjandi úrræðum fyrr ásamt því að leita að rót vandans og 

vinna með alla í upprunafjölskyldunni. Þeirra upplifun er að auka megi við eftirlit með 

börnum í fóstri. 

6.4 Mikilvægi gerendahæfni í stað valdleysi 

Gerendahæfni er máttur einstaklings til þess að taka sínar eigin ákvarðanir og viðhalda 

gagnrýnni hugsun. Til að viðurkenna gerendahæfni barna er fyrsta skrefið að líta á þau 

sem sterka og hæfa einstaklinga í samfélaginu en ekki óvirka (Lancy, 2012). Ef börn fá ekki 

að hafa áhrif, rödd né gerendahæfni um sín mál er óvíst að þau geti kennt slíka hæfni 

þegar þau verða foreldrar. Greina mátti í viðtölunum að reynsla flestra þátttakandanna 

var að hafa ekkert um sín mál að segja í meðhöndlun starfsmanna barnaverndar, ekki 

fengið að taka þátt í áætlunargerð, nema tveir þátttakendur og þá ekki fyrr en á síðari 

stigum málsins. Hvort sem þær voru vistaðar á meðferðaheimili, á unglingaheimilum eða í 

fóstri voru samskipti við starfsmenn barnaverndar lítil. Einn þátttakandi sagðist hvorki 

hafa heyrt né séð starfmann barnaverndar þau þrjú ár sem hún var vistuð á vegum hins 

opinbera. Fyrst var hún eitt ár í fóstri þar sem henni leið alls ekki vel því hún upplifði sig 

sem algjöran aukahlut inn á heimilinu. Þar sem henni fannst hún vera óvirk og ekki fá að 

hafa rödd inn á heimilinu. Eftir að fóstri lauk fór hún á unglingaheimilinu og dvaldi þar í 
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tvö ár eða til 18 ára og var mjög ánægð með vistina þar enda fékk hún að hafa meiri áhrif 

á líf sitt.  Annar þátttakandi upplifði líka að fá val um að standa sig yfir sumartíma og ef 

hún stæði sig slippi hún við að vera fósturvistuð. Hún var edrú, sem hún sýndi fram á með 

prófum, og var í vinnu en þegar hún síðan mætti á fund um haustið var búið að fósturvista 

hana. Svo þrátt fyrir að leggja sig fram þá hafði hún ekkert um málið að segja. Þeir 

þátttakendur sem upplifðu að hafa eitthvað um sín mál að segja var ein sem bað um að 

vera ekki send heim eftir meðferð og fékk að fara í fóstur. Hún segir að eftir að vera komin 

í fóstur voru samskiptin lítil, einungis þegar starfsmaður barnaverndar kom til að láta 

skrifa undir endurnýjun á fóstursamningi sem var fyrst á nokkra mánaðar fresti en síðan 

árlega. Allir drukku saman kaffi og hún ekki fengið að tala einslega við starfsmann nema 

rétt á meðan hún fylgdi henni að bílnum. „Veist það gefur í raun barni ekkert færi á að tjá 

sig skilurðu ef eitthvað væri. Þannig að maður hugsar til baka sko ef maður hefði verið á 

öðrum stað eða eitthvað ekki verið í lagi þá hafi í rauninni, er ekki tími skilurðu til að geta 

komið því á framfæri. ... sérstakt en sem betur fer var ég bara á góðum stað“. Hinn 

þátttakandinn var búin að reyna ýmislegt, átti góða reynslu í fóstri þar sem hún upplifði 

að vera treyst og fá ábyrgð í hendurnar, átt síðan hræðilega reynslu frá unglingaheimili 

þar sem valdleysið var algjört ásamt andlegu og líkamlegu ofbeldi, þá orðaði hún það: „Og 

ég man þegar ég var á unglingaheimilinu veist, þá ef maður þurfti að fara til tannlæknisins 

þá var hringt fyrir þig og veist það var svo margt sem er tekið af manni sem er hluti af 

daglegu lífi að læra þannig að þegar þú kemur út í samfélagið þá kanntu ekki einu sinni að 

panta pizzu liggur við, þessu litlu hlutir“. Þegar búið var að ákveða að senda hana þangað 

aftur hafði hún samband við yfirmann barnaverndar og kom með rök fyrir því hvers vegna 

hún ætti ekki að vera vistuð þar sem voru samþykkt. Í staðinn var henni treyst fyrir því að 

fara á unglingaheimilið sem ekki var lokað, ekki nauðungavistun, og kláraði þar 

meðferðina. Þátttakandinn sem var ósáttur við starfmenn barnaverndar sem barn og er 

það enn þann dag í dag vegna þess að þeir hlustuðu aldrei á hana, leið vel í fóstrinu og 

sagði að fósturfjölskylduna hafa verið mannleg, hlý og góð og treyst henni. Annar 

þátttakandi sagði frá því að eftir að hún kom í fóstur hafi hún fengið að taka þátt í öllu 

sem hún vildi og lærði að lifa eðlilegu lífi: „Þú veist einhver meginn og líka bara að hjálpa 

manni líka sjálfum þú veist bara að sjá minn hlut. Það er ekki í lagi að ég ljúgi skilurðu eða 

svari ekki í símann og svo er ég, á ekki að vera að gera skilurðu“. 

Samantekt: Upplifun þátttakenda er að þær hafi haft litla gerendahæfni, haft lítil 

eða engin áhrif um sín mál hjá barnavernd og á unglingaheimilum en meiri hjá 

fósturfjölskyldum. 
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6.5 Áhrif fósturvistunar á mótun móðurhlutverksins 

Hér verður aðeins komið inn á upplifun þátttakenda á móðurhlutverkinu. Konurnar voru 

flestar ungar þegar þær eignuðust fyrsta barn, tvær voru á aldrinum 15-19 ára, tvær á 

aldrinum 20-24 ára og ein á milli 35-39 ára. Hjá tveim yngstu var þungunin óvænt og fór 

meðgangan í að byggja sig upp, halda sér edrú, og finna húsnæði. Flestar sögðust hafa 

viðað að sér fræðsluefni um meðgöngu og þroska barna á meðan á meðgöngu stóð. Engu 

að síður sé ekki hægt að undirbúa sig eingöngu með lestri og samtölum við aðrar mæður. 

Í þeirra tilfelli var mismunandi eftir þátttakendum hvort leitað var stuðnings og ráða hjá 

upprunamóðir, fósturmóðir, stjúpmóðir, vinkonu, kvenna í tengdafjölskyldu eða í bland af 

þeim öllum. Þær voru sammála um það að verða móðir breytir lífinu mikið, það er mjög 

mikil ábyrgð falin í móðurhlutverkinu, viðkomandi þarf að stjórna eigin lífi og um leið lífi 

barns. Verkefnið er krefjandi en um leið mjög gefandi. Ein tók það fram að 

móðurhlutverkið væri allt öðruvísi en hún hefði ímyndað sér. Skrýtnast þótti henni að 

geta ekki lengur gert allt það sem hún vildi og það hefði verið stórt stökk að þurfa að 

hugsa um að afla/redda tekna, að borga leigu og sjá fyrir sjálfri sér og barni. Báðir 

þátttakendurnir sem voru á aldrinum 15 – 19 ára þegar þær eignuðust fyrsta barn sögðu 

að samfélagslegar kröfur væru miklar og ábyrgð sem fylgir því að eiga barn eykst þegar 

barnið fer úr leikskóla yfir í grunnskóla. Í grunnskóla er miklu meira utanumhald meðal 

annars þarf barnið alltaf að mæta á réttum tíma, það þarf að nesta það, sinna heimanámi, 

klæða það eftir veðri og mæta á foreldrafundi. Tók önnur þeirra fram að henni hefði alltaf 

kviðið fyrir foreldrafundunum og ekki fundist hún eiga samleið með öðrum foreldrum þar 

sem hún hefði alltaf verið yngst. Hin kvartaði undan að síður væri hlustað á hvað hún 

hefði að segja um hluti varðandi barnið vegna þess hversu ung móðir hún er.  

Eldri þátttakandinn í aldurshópunum, 20 – 24 ára, og sú sem var í aldurshópnum 35-39 

ára höfðu báðar skipulagt að eignast barn. Engu að síður sagði önnur að þrátt fyrir að 

hennar fyrsta barn hafi verið skipulagt og hún hefði verið búin að undirbúa öll praktísk 

atriði, kaupa það sem vantaði, þá þegar leið á meðgönguna og þegar barnið var fætt þá 

hafði hún ekki vitað hvernig hún ætti að sinna því. Tók hún fram að eignast barn sé svo 

stórt hlutverk að það þurfi að lærast. Sagði hún að fyrstu mánuðirnir hefðu verið erfiðir. 

Hún þurfti að fá hjálp til að vinna sig út úr meðgöngu- og fæðingarþunglyndi. Annar 

þátttakandi sem hafði góða reynslu af fyrstu fæðingu og átti góð tengsl við frumburðinn, 

sem var fyrirfram skipulagður, upplifði meðgöngu- og fæðingarþunglyndi við óvænta og 

óvelkomna þungun þegar hún gekk með og eignaðist barn númer tvö. Hún vildi ekkert 

með þetta nýja barn hafa en hélt góðum tengslum við eldra barnið. Hún var með 

samviskubit yfir því að vera eyðileggja líf eldra barnsins og vildi helst henda yngra barninu 
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út um gluggann. Hún leitaði sér hjálpar sem hefur gagnast móðir og barni vel og á hún nú 

góð samskipti við bæði börnin. 

Hvort sem þátttakendur höfðu þurft að fá meðhöndlun, samtalsmeðferð og eða lyfjagjöf 

við meðgöngu- og fæðingarþunglyndi, eignuðust börn sem kröfðust mikillar athygli vegna 

til dæmis magakveisu eða fæðuóþols eða áttu erfitt með að hlusta á barnsgrát vegna 

ADHD þá töluðu þær allar um að þrátt fyrir að móðurhlutverkið væri flókið og krefjandi þá 

væri það líka mjög gefandi. Lýstu þær því yfir að mest gefandi væri að njóta samveru með 

þeim og sjá þau vaxa og dafna. Ein kvennanna orðaði það á þessa leið: “Það, mér finnst 

það hérna bara mómentin saman þú veist það er þarna skilurðu bara eins og þetta í 

morgun þó við værum að vera sein þú veist þá vorum við samt að bursta og svo vorum við 

eitthvað að fíflast skilurðu. ...já ég held að það sé samverustundin skilurðu sem er mest 

gefandi”. Önnur sagði: “Það er náttúrulega bara þessu endalausu krúttlegu móment finnst 

mér, að fá þau. Eins og ég elska þig mest í heimi og alls konar svoleiðis. Og svo er það líka 

bara að fá að horfa á þau, þú veist, læra alla þess hluti. Þú veist þetta er bara ást og hlýja 

og öll mómentin sem maður hefur átt”. Einn þátttakandi var þegar viðtalið átti sér stað, 

búin að missa forsjá yfir þremur börnum af fjórum vegna neyslu vímuefna og finnst henni 

mjög erfitt hversu lítið hún má vera í sambandi við sum börnin nú þegar hún er búin að 

vera edrú í einhvern tíma. Ein þeirra er með sameiginlega forsjá á móti fyrrum maka og 

börnin eru hjá þeim til helminga. Hinar hafa börnin hjá sér að mestu leiti, ein talaði 

reyndar um að eftir að barnið varð eldra fór það að fara til föður síns um helgar. 

Ein kvennanna lýsir því hvernig móðurhlutverkið breytist þegar barnið fer á unglingsárin. 

Ungt barn krefst ekki mikils sagði hún en í dag á heimurinn að snúast um hann og alla 

hlutina sem hann vill eignast. Til að setja það í samhengi sagði hún; “...vill fá peysu sem 

kostar 20 þúsund kall, það er þannig”. Hún segir að unglingurinn sem er með ADHD eins 

og mamma sín, sé á hræðilegu hormónatímabili sem hún bíði eftir að líði. Hann sé 

einstaklega geðvondur á morgnana, finnist aldrei vera neitt til að borða og almennt finnst 

honum að enginn í heiminum skilji sig. Hún segir að unglingurinn þurfi að hafa ramma 

sem hún reynir eftir fremsta megni að framfylgja, að hún setji honum mörk sem farið er 

eftir. Þrátt fyrir að hún þurfi að passa upp á að detta ekki í tuðgírinn þá eiga þau náið og 

fallegt samband sem byggt er á trausti. Þegar hún var spurð hverjir mótuðu hugmyndir 

hennar um uppeldi; móðir hennar, fósturforeldrar eða aðrir, taldi hún að 

sambýlismaðurinn væri hennar helsti stuðningur og fyrirmynd þegar kemur að uppeldinu 

því hann eigi uppkomin börn og viti að þetta erfiða tímabil líði hjá. Móðir tveggja barna 

sagði að það sem hún teldi mest krefjandi í móðurhlutverkinu væri að þegar öll orka væri 

búin þarftu samt að vera til staðar. Þó hún sé til í að fá frí þá þurfi hún að sinna 
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börnunum. Finna jafnvægi og að temja sér þolinmæði í aðstæðum sem krefjast þess 

meðal annars þegar hún sé að verða sein á tiltekinn stað þá þarf að gera ráð fyrir að það 

tekur allt aðeins lengri tíma þegar börn eru annars vegar. Maðurinn hennar, 

tengdafjölskylda og fósturforeldrar eru þau sem hún leitar eftir stuðningi hjá og segir hún 

að fósturvistunin hafi mótað hennar hugmyndir á uppeldi. Einna helst þegar litið er á 

samskipti milli barns og fullorðna eins og því að barn á sinn tilvistarrétt . Ef það til dæmis 

vill horfa á barnaefni en móðirin segir að það sé ekki í boði þá leyfist barninu að koma 

með röksemdafærslu á móti. Barnið fær að hafa skoðanir, gleyma sér í leik og hafa læti og 

hefur sinn ákvörðunarrétt innan vissra marka sem er andstæðan við það sem hún upplifði 

því hjá upprunafjölskyldu átti hún ekki að tjá sig, og átti helst að vera inn í herbergi með 

lokaða hurð. Sú þriðja sagði að hún hefði verið mjög háð fyrsta barninu sínu meðal annars 

vegna þess að það var haldreipið hennar til að vera edrú. Þegar hún eignaðist næsta barn 

taldi hún að það yrði mjög erfitt fyrir eldra barnið en það reyndist ekki vera enda eldra 

barnið tilfinningaríkt eins og mamma sín og með gullhjarta. Hún segir að hún sé með 

ótrúlega gott stuðningsnet eftir allt flakkið, milli meðferðastöðva, fósturheimilis og 

unglingaheimila. Ef hana vanti pössun leiti hún til móðir, tengdamóðir eða stjúpmóðir en 

þegar hana vantar einhver ráð í sambandi við lífið og tilveruna þá sé það annað hvort 

fósturmóðir hennar eða stjúpa. Hún telur fósturvistun hafa mótað sig helling í 

móðurhlutverkinu því þar komst hún í tengsl við að lifa „eðlilegu“ fjölskyldulífi eftir að 

hafa alist upp á heimili þar sem ríkti mikil óreiða. Fósturforeldrarnir settu mörk sem farið 

var eftir en treystu henni og gáfu henni lausan tauminn til að taka þátt í öllu sem hún vildi 

félagslega. Inngripið sem slíkt hefur líka haft slæm áhrif að því leiti að hún hefur 

óraunhæfann ótta um að þurfa að standa sig alltaf fullkomlega í hlutverkinu og takist það 

ekki sé það mikið niðurbrot fyrir hana. Fjórði þátttakandinn segir að vegna þess að hún er 

fíkill í bata fái hún ekki lyfið Conserta sem virkar vel á ADHD og þess vegna eigi hún erfitt 

með að sýna háværu grátandi og pirruðu barni þolinmæði. Stundum þarf hún að bregða á 

það ráð að ganga í burt þegar áreitið er of mikið. Hún tekur það samt fram að ef barnið 

gráti sárum gráti ef það meiðir sig þá sé það allt annað, hún geti vel huggað það enda er 

barnið svo ljúft. Hún er búin að eignast fjögur börn, verið edrú allar meðgöngurnar en ekki 

getað ráðið við fíknina og farið í neyslu sem endaði með því að þrjú elstu börnin voru 

tekin af henni. Fyrir utan sambýlismanninn þá er það upprunamóðir, systur og vinkonur 

sem aðstoða hana með yngsta barnið ef þörf er á. Þegar hún var spurð hvort að 

fósturvistunin hafi mótað hugmyndir hennar um móðurhlutverkið þá segist hún 

einfaldlega ekki vita það en hún telji svo ekki vera. Fimmti þátttakandinn segir að 

fósturvistun hafi haft góð áhrif og gert hana að betri manneskju. Fóstrið hafi mótað 

hugmyndir hennar um móðurhlutverkið ásamt því að gefa henni vissu um, eftir að hún 
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kynntist öðru fjölskyldulífi en í upprunafjölskyldu, að hún ætlaði ekki að vera eins foreldri 

og foreldrar hennar voru henni. Í vistuninni var hugsað meira um hana og hún þurfti 

meðal annars að mæta í sveitaskóla með skólabíl og þaðan var ekkert hægt að stinga af 

svo þar lærði hún að fara eftir mörkum.  

Samantekt: Þátttakendurnir tóku fram að móðurhlutverkið er flóknara en þær töldu 

áður en þær eignuðust börn. Styður það sjónarhorn mótunarhyggju á þann hátt að 

móðurhlutverkið er ferli sem þarf að læra og er ekki eðlislægt hlutverk kvenna. 
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7 Niðurlag 

7.1 Samantekt 

Eftirfarandi eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningar sem settar 

voru fram í upphaf verkefnis var skipt niður í eina yfirspurningu og eina undirspurningar. 

Yfirspurningin var: Hver er reynsla kvennanna á að vera í fóstri? Niðurstöður leiddu í ljós 

að reynsla þeirra á að vera í fóstri var misjöfn eftir þátttakendum. Þær vildu að afskipti 

hins opinbera, að afskipti barnaverndar, hefði verið öflugra, að það hefði verið gripið fyrr 

inn í þeirra mál og að fjölskyldan í heild hefði fengið stuðning til að auka möguleikana á að 

þær hefðu ekki verið teknar af heimilinu. Það vantaði algjörlega að unnið væri með 

fjölskylduna á meðan fósturvistun varði þannig að allt var óbreytt þegar heim var komið. 

Eftirlit og eftirfylgni félagsráðgjafanna var almennt mjög lítil ef þá eitthver. Það er 

mikilvægt að lenda á réttri manneskju innan barnaverndar því þó flestir starfsmenn 

barnaverndar séu að vinna að heilum hug að málum skjólstæðinga sinna virðast einhverjir 

starfsmenn persónugera hlutina. Virðing, traust og gerendahæfni eru þeir grunnþættir 

sem þær telja mikilvægasta þegar unnið er með einstaklingum, börnum, sem eiga erfitt og 

eru valdlaus um eigið líf. 

Undirspurningin var: Hvernig telja konurnar að fósturvistunin hafi mótað afstöðu þeirra 

og reynslu á móðurhlutverkinu? Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að hluti kvennanna 

taldi að fósturvistun hafi haft jákvæð áhrif á þær sem mæður og kemur það ekki síst fram í 

samskiptum þeirra við börnin. Tvær gátu ekki fullyrt að fósturvistunin hefði haft áhrif, 

hvorki góð né slæm og tók önnur þeirra fram að hún hafi átt góðan grunn sem gerði það 

að verkum að hún vissi hvernig heimili hún vildi halda fyrir sín börn. 

Móðurhlutverkið veitir þeim gleði þó flestar hafi þurft að yfirstíga ýmis mál í byrjun 

vegna hins nýja hlutverks. Móðurhlutverkið er ekki náttúrulegt eðli heldur þurftu þær að 

læra inn á hlutina. Það kom fram að vegna fyrri sögu hjá barnavernd lögðu sumar þeirra 

meira á sig til að sanna hæfni sína á hlutverkinu, þrátt fyrir að vita að börn og heimili væri 

eins og til er ætlast. Undirliggjandi kvíði er alltaf til staðar um að ef eitthvað klikkar þá sé 

eftirlitið komið. Flestar voru með gott dagskipulag sem rúllaði dag frá degi og veitti það 

þeim öryggi. 

7.2 Ígrundun 

Eftir hvert og eitt viðtal var margt sem ég þurfti að melta og eitt og annað sem kom fram í 

þeim sem fékk mig til að rýna mig sem fósturforeldra. Hvernig ætli reynsla minna barna sé 
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á að hafa verið í fóstri hjá mér. Þegar ég var að keyra heim voru eldri fósturbörn okkur 

hjónum ofarlega í huga og í tvígang hringdi ég í einstaklinga sem ég hafði ekki heyrt frá í 

einhvern tíma. 

Konurnar áttu allar átakanlegar en fjölbreyttar sögur að baki og eru misvel staddar í 

lífinu í dag vegna fyrri reynslu. En eitt áttu þær sameiginlegt fyrir utan að hafa allar verið 

fósturvistaðar og vera mæður en það var að þær höfðu allar einstaklega góða nærveru og 

voru tilbúnar að segja mér frá reynslu sinni til að ég gæti deilt henni með öðrum. 

Óhjákvæmilega bar ég þær saman við þau fósturbörn sem ég þekki og hef umgengist í 

gegnum tíðina og það sem þau eiga sammerkt er hvað saga hvers og eins er einstök. 

Einnig get ég sem fósturforeldri áttað mig á að það skiptir miklu máli hvaða starfsmaður 

fer með þeirra barnaverndarmál því það skiptir líka máli fyrir mig sem fósturforeldra. 

Sumir starfsmenn barnavernda setja okkur hjón vel inn í mál skjólstæðinga og eru í 

miklum samskiptum við okkur og fósturbarn á meðan maður heyrir lítið sem ekkert í 

öðrum. 

7.3 Umræður 

Að takast á við nýtt hlutverk getur verið krefjandi hvort sem um er að ræða að hlutverk 

fósturbarns eða móður. Þegar barn er komið í þær aðstæður að það þurfi að vista það í 

fóstur er eitthvað mikið búið að ganga á í lífi þess. Hvort sem um er að ræða slæman 

aðbúnað, ofbeldi, vanrækslu eða að barn stofnar eigin heilsu eða þroska í hættu þá er 

þetta úrræði mikið inngrip í líf fjölskyldunnar. Þátttakendurnir höfðu allir átt erfiða 

barnæsku með þeirri undantekningu þó að ein þeirra taldi sig hafa átt góða æsku þangað 

til áfall var í hennar nánastu fjölskyldu sem gerði það að verkum að foreldrar hennar 

dofnuðu í nokkur ár og þá var hún komin í óreglu. Það gefur vísbendingu um að hvort sem 

einstaklingur á góðann grunn eða ekki þá getur vanræksla í tvö, þrjú ár haft þær 

afleiðingar að barn lendir í miklum vanda. Aðrir þátttakendur höfðu einungis reynslu af 

erfiðum aðstæðum, foreldrum í óreglu, heimilisofbeldi, vanrækslu og kúgun og þekktu 

ekkert annað. Samskiptin milli barna og foreldra þeirra voru slæm og sumar töldu að 

öskur, niðurlæging eða hundsun væru réttar samskiptaleiðir. Þörf hefði verið á inngripi 

mun fyrr ásamt stuðningi við alla fjölskyldumeðlimi. 

Eftir að þeim var ráðstafað í fóstur lenda þær allar á einhverjum tímapunkti í mun 

betri aðstæðum en voru heimafyrir. Fjórir þátttakendur voru ánægðir með reynslu sína í 

fóstri. Það sem virðist hafa staðið upp úr og gert það að verkum að þeim leið vel var að 

þeim var treyst, þær fengu ábyrgð og að taka þátt í öllu því sama og önnur börn, kynnast 

„eðlilegu“ lífi. Sú sem upplifði sig sem aukahlut í fósturheimilinu, leið aftur á móti mjög vel 
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á unglingaheimili sem hún fór á eftir að fóstri lauk því þau settu meiri ábyrgð í hendurnar 

á henni. 

Starfsmenn barnaverndar eru lykilmenn fyrir börn sem eru vistuð í fóstur á vegum 

hins opinbera. Allir þátttakendur töldu reynslu sína á þeim vera misjafna og það skipti 

máli hver sér um málin, hvernig þau eru unnin. Eftirlit og eftirfylgni virðist hafa verið í 

miklum ólestri og bentu sumar kvennanna á að þó þær hefðu verið heppnar með 

fósturheimili væri það ekki sjálfsagt og töldu að það þyrfti að auka eftirlit með börnum í 

fósturvistun þar sem þau séu á ábyrð ríkisins. Þátttakendur upplifðu valdleysi í 

samskiptum við starfsmenn barnaverndar fyrir utan tvö skipti. 

Móðurhlutverkið er þeim mikilvægt og þá einna helst samveran með börnunum. Þrír 

þátttakendur töldu að fósturvistunin hafi mikil áhrif á hvernig uppeldi börnin þeirra fá og 

vísa meðal annars í að þar lærðu þær betri samskiptaleiðir, umhyggju og virðingu, sem 

þær miðla til barna sinna og hefur áhrif á samverustundirnar. Hinar gátu ekki svarað því, 

vissu ekki hvort fósturvistunin, fjölskyldan eða einhverjir aðrir þættir hefðu áhrif á sitt 

uppeldi. 

7.4 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var greint frá reynslu fimm mæðra og leitast við að fá innsýn í upplifun 

þeirra á því hvort reynsla þeirra á því að vera vistaðar í fóstur sem börn hafi mótað 

hugmyndir þeirra á móðurhlutverkinu. Rannsóknin gefur til kynna að það eru mikið 

inngrip þegar barni er ráðstafað í fóstur og að þarft sé að skoða hvort barn geti verið 

áfram á heimili upprunafjölskyldu með miklum stuðning eða hvort þörf sé á að grípa fyrr 

inn í mál með íþyngjandi leið eins og skammtímafóstri á meðan unnið er með fjölskylduna 

í heild sinni. Bæta þarf eftirlit með barni þegar það er komið í fósturvistun og eftirfylgni í 

ákveðinn tíma eftir að það útskrifast úr fóstri. Þessi rannsókn eins og rannsókn Freydísar 

Jónu Freysteinsdóttur (2008) gefur til kynna að taka eigi sérstaklega eftir áhættuþáttum á 

borð við ADHD hjá börnum sem komin eru í vanda og finna lausn fyrir þau. 

Styrkleiki rannsóknarinnar er sá að notast var við viðtalsaðferð þar sem farið var vel í 

dýptina á viðfangsefninu og með því fengust ítarleg og góð svör frá þátttakendum.  

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á reynslu einstaklinga af að hafa verið í fóstri 

á Íslandi. Í ljósi niðurstaðna sést hve mikilvægt það er fyrir barn að fá að taka eigin 

ákvarðanir og viðhalda gagnrýnni hugsun ásamt því að bera ábyrgð og upplifa traust frá 

umönnunaraðila eins og aldur og þroski gefa tilefni til. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda á að þegar heimilisaðstæður barna eru slæmar getur fósturvistun haft góð áhrif á 

barn sem hefur síðan áhrif á það sem foreldri seinna meir. Fósturráðstöfun er samt ekki 
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algild lausn heldur þurfa allir sem að fóstrinu standa að vera vera samstíga og hafa 

þekkingu og skilnig á fjölbreytileika barna og þörfum þeirra. Niðurstöðurnar geta nýst 

öllum þeim sem vinna að hagsmunum barna. Tel ég mikilvægt að þetta viðfangsefni verði 

rannsakað betur til að hægt verði að standa betur að málefnum barna. Fróðlegt væri að 

rannsaka hvort það eru munur á reynslu einstaklinga á að dvelja á stofnunum í stað 

fósturheimila. Einnig að kanna hvort að fósturforeldrar fái þjálfun í að virkja þau börn sem 

eru vön að vera valdlaus í eigin lífi. 

Enda þetta með því að hnykkja á forsendu þess að barn sem býr við óviðunandi 

uppeldisskilyrði eða mikla félagslega erfiðleika fær hjálp ef við látum vita: „Betra er að 

tilkynna einu máli meira en einu máli minna“. 
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Viðauki 1: Auglýsing á Facebook 

Póstur sendur á lokaðann hóp fósturforeldra 

 

 

 

 

Góða kvöldið  

Nú leita ég til ykkar. Er að fara skrifa BA ritgerð í uppeldis- og menntunarfræðum og þarf 

að ná sambandi við þrjár stúlkur sem vilja deila sögu sinni. Það sem þær þurfa að uppfylla 

er að hafa verið tvö ár eða lengur í fóstri og vera búin að eignast barn/börn og að ég þekki 

þær ekki. Fullum trúnaði heitið. Ef þið vitið um einhverjar sem mögulega vilja tala við mig 

þá megi þið endilega senda mér einkapóst. 

Með bestu kveðju, 

Elín 
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Viðauki 2: Kynningarbréf 

Riddaragarður 16.09.2016 

Ágæti þátttakandi 

Undirrituð er að fara gera rannsókn í BA lokaverkefni í Uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsókn þessi beinir sjónum sínum að íslenskum 

konum sem á barnsaldri voru vistaðar í fóstur og reynslu þeirra af mæðrun. Markmið 

rannsóknar minnar er að reyna varpa ljósi á þessu viðfangsefni, en ég tel að margar 

íslenskar konur sem eiga börn í dag tilheyri þeim hópi kvenna að barnaverndarnefnd hafi 

ráðstafað þeim tímabundið í fóstur Fósturráðstöfun barnaverndarnefnda er ekki algild 

lausn en með því að skoða þekkingargrunn og viðhalda honum tel ég að hægt sé að 

hámarka jákvæða útkomu einstaklingsins í fóstrinu sem síðan hefur áhrif á móðurhlutverk 

þeirra sem eignast börn. 

Val á þátttakendum miðast við íslenskar konur undir fertugu sem á barnsaldri voru settar í 

fóstur á vegum hins opinbera í tvö ár eða lengur og eiga börn. Undirrituð setti sig í 

samband við nokkra fósturforeldra á facebook sem gáfu upp nöfn á konum sem þau 

þekktu. Áður voru fósturmæðurnar búnar að fá leyfi til að gefa undirritaðri upp nafn og 

símanúmer viðkomandi. Ein konan bauð sig fram eftir að hafa séð kynningu undirritaðrar 

á málstofu grunnnema í Uppeldis- og menntunarfræði vor 2016 í Háskóla Íslands. 

Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem gögnum verður aflað með opnum 

viðtölum við fjóra eða fimm þátttakendur sem allir eiga það sameiginlegt að vera mæður 

sem hafa verið í fósturúrræði barnaverndarnefnda í tvö ár eða lengur. 

Viðtalið tekur um eina klukkustund og er það hljóðritað og síðar ritað upp orðrétt. Öllum 

persónueinkennum er eytt út og að því loknu verður hljóðritunum eytt. Þegar öll gögn 

liggja fyrir verða viðtölin síðan þemagreind til að fá heildstæðari mynd af reynslu og 

viðhorfum kvennanna til viðfangsefnisins. Rannsakandi lofar fullum trúnaði, þagnarskyldu 

og nafnleynd þátttakenda. Þátttakanda er einnig frjálst að neita að svara spurningum og 

hætta þátttöku sinni hvenær sem er í rannsóknarferlinu án útskýringa og nokkurra 

eftirmála. Ef eitthvað er óskýrt eða ef einhverjar spurningar vakna um rannsóknina, 

endilega hafðu samband við mig á netfangið elg44@hi.is. 

Virðingarfyllst, 

Elín Grétarsdóttir 
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Viðauki 3: Upplýst samþykki 

 

 

 

 

 

 

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið upplýsingar um rannsókn Elínar 

Grétarsdóttir, BA nema í Uppeldis- og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands haust 2016 og er samþykk því að taka þátt í henni. Ég hef undir höndum 

kynningarbréf þar sem fram koma upplýsingar um rannsóknina og framkvæmd hennar og 

mér er það ljóst að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án 

útskýringa og nokkurra eftirmála 

 

 

 

 

 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og staðfesti það með undirskrift minni. 

 

_________________________              _____________________ 

Staður og dagsetning                               Nafn þátttakanda 

 

Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og 
eðli rannsóknarinnar. 

 

      _____________________ 

Nafn rannsakanda 
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Viðauki 4: Upplýsingablað 

Háskóli Íslands                                                                                                         Haustmisseri 2016 

Menntavísindasvið                                                                                                                10. október 

Upplýsingablað 

Ágæti þátttakandi 

Rannsókn mín, Elínar Grétarsdóttur er BA – lokaverkefni í Uppeldis- og menntunarfræði við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands haust 2016. Rannsóknin er eigindleg og verður gögnum aflað 
með opnum viðtölum við 4-5 þátttakendur. Viðfangsefni rannsóknarinnar er að fá innsýn í líf 
kvenna sem allar eiga það sameiginlegt að vera mæður sem hafa verið í fósturúrræði 
barnaverndarnefnda í eitt ár eða lengur. 

Rannsakandi og leiðbeinandi hennar eru þeir einu sem hafa aðgang að gögnum og farið er með 
þau sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða gefin gervinöfn og öllum gögnum eytt að 
lokinni afritun og greiningu viðtala. Auk þess er gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja 
persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda. Þátttakenda er frjálst að neita að svara 
spurningum eða hætta þátttöku sinni hvenær sem er í rannsóknarferlinu án útskýringa og 
nokkurra eftirmála. 

Ef eitthvað er óskýrt eða ef einhverjar spurningar vakna um rannsóknina, endilega hafðu samband 
við mig, Elínu, á netfangið elg44@hi.is eða í síma 487-5185. 

Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, leiðbeinandi rannsóknarinnar hefur netfangið annadis@hi.is og síma 
525 – 5572. 

Ef eitthvað kemur upp í viðtalinu sem veitir vanlíðan er meðal annars hægt að hafa samband við 
neðangreinda aðila. 

Stígamót: 

Hægt er að panta tíma í síma 562-6868. Opnunartími er á mánudögum, þriðjudögum, 
fimmtudögum og föstudögum frá kl. 9-18 og á miðvikudögum kl. 13-18.  Einnig er hægt að 
panta tíma eða hafa samband við ráðgjafa með tölvupóstinum stigamot@stigamot.is. 

http://www.stigamot.is/is/radgjof 

Þjónustumiðstöðvar: 

Hjá þjónustumiðstöðvum er hægt að óska eftir aðstoð og fá mögulega hjálp. Þjónustumiðstöð 
Breiðholts er meðal annars með fjölskyldumeðferðarfræðing. 

Þjóðkirkjan: 

Fjölskylduþjónusta kirkjunnar Háaleitisbraut 66 (bakhlið Grensáskirkju), 103 Reykjavík. Sími 
528-4300. Opið: Virka daga frá 9.00 til 16.00.  

http://kirkjan.is/fjolskylduthjonusta/um-%C3%BEjonustuna/ 

Al-Anon fjölskyldudeildirnar á Íslandi: 

Sími 551-9282 – al-anon@al-anon.is 

http://www.al-anon.is/  
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Viðauki 5: Viðtalsrammi 

Uppkomin fósturbörn og móðurhlutverkið 

Bakgrunnsupplýsingar  

Aldur 

Menntun 

Fjölskyldustærð (aldur þeirra) 

Framfærsla 

Fóstur 

Hvað varstu gömul þegar þú fórst í fóstur? 

Hver er þín fyrsta minning um að vera í fóstri? (Jákvæðar og neikvæð) 

Hvers vegna telurðu að þú hafir verið fósturvistuð?  

Hvernig voru samskipti þín við foreldra? 

En hvernig voru samskipti þín við starfsmenn barnaverndar? 

Hvernig var tekið á móti þér á fósturheimilinu? (Fékkstu sér herbergi, varstu velkomin, 

upplifðir þú mikla breytingu frá fyrra heimili) 

Hverjum af fósturfjölskyldunni leitaðir þú helst til? En síst? 

Hvernig var sambandi þínu við kynforeldra háttað eftir að þú fórst í fóstur? (Reglubundnir 

símatímar, heimfaraleyfi, afmælisgjafir, jólagjafir) 

En við fósturforeldra eftir að fóstir lauk? 

Hver var reynsla þín á að vera í fóstri? 

Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem þú telur að hefði mátt gera öðruvísi eða mætti 

bæta? 

Barneign 

Hvað varstu gömul þegar þú eignaðist barn? (önnur börn) 

Hvernig undirbjóstu þig fyrir að verða móðir? 

Móðurhlutverkið 
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Hvernig var reynsla þín á að verða móðir? 

Geturðu lýst fyrir mér venjubundnum degi í lífi fjölskyldunar frá því að fyrsti 

fjölskyldumeðlimur vaknar og sá síðasti sofnar?  

Segjum að þið sofið yfir ykkur, þegar þú vaknar eru ca 5 mínútur þangað til þú þyrfir að 

leggja af stað til að verða ekki of sein, hvernig mundir þú lýsa framhaldinu? (seinnipart, 

kvöld) 

Hvernig eru samskipti ykkar, þín og barnsins/barnanna, þegar það meiðir sig, er illt í maga 

og grætur? (Geturðu gefið mér dæmi,  lýst því fyrir mér) 

Hvað finnst þér mest krefjandi við að vera móðir?  

En mest gefandi? 

Stuðningur 

Hver er sá fyrsti sem þú leitar til þegar þú þarf á stuðningi að halda? (Tala, pössun, 

peningar) 

Hvernig finnst þér stuðningur/afskipti hins opinbera hafa gagnast þér og fjölskyldu þinni? 

(Sem barni, í dag) 

Hvaða áhrif telurðu það hafa haft á þig sem uppalanda? (Góð eða slæm) 

Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri sem þú telur skipta máli? 

 


