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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Niðurstöður 

ritgerðarinnar sýna fram á að barnavernd vinnur að því að hjálpa börnum sem eiga í 

erfiðleikum hvort sem er vegna eigin hegðunar eða vanrækslu af höndum 

umönnunaraðila sinna. Barnaverndarstarf er í stöðugri þróun og endurskoðun og með 

þeim fjölbreyttu úrræðum sem barnavernd býður uppá, er reynt að koma til móts við 

þau börn sem þau hafa afskipti að, eins og best hentar hag og þörfum þeirra. Þegar 

tengslamyndun fósturbarna var skoðuð kom í ljós að það sem virðist skipta höfuðmáli 

við myndun góðra tengsla milli umönnunaraðila og barns er öryggi, umönnun og vernd. 

Gæði tengslamyndunar geta verið misgóð, og getur tengslamyndun þróast á ýmsa vegu. 

Niðurstöður leiddu í ljós að aldur barna skiptir miklu máli þegar kemur að möguleika 

þeirra til að mynda tengsl við fósturforeldra. Þau börn sem fóru ung í fóstur áttu 

auðveldara með að tengjast umönnunaraðila sínum heldur en þau börn sem fóru eldri í 

fóstur, samt sem áður er tengslamyndun fósturbarna alltaf möguleiki. Aldur er ekki eina 

forsenda þess að börn í fóstri myndi góð tengsl við fósturforeldra heldur eru þar aðrir 

hlutir sem skipta einnig máli eins og öryggiskennd barnsins, hvernig uppeldi það hefur 

fengið og hvernig heilinn þroskast. Ef barni er ekki sinnt getur orðið röskun á sálrænum 

og líffræðilegum viðbrögum sem getur haft áhrif á bæði skemmri og lengri tíma. Ef barn 

fær ekki þá svörum sem það þarf, getur það meðal annars leitt til þess að sjálfsmynd 

barnins verði neikvæð eða að barn þekkir ekki tilfinningarnar sínar.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-náms í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar fjallar um börn í varanlegu fóstri. Höfundi þótti áhugavert að 

skoða bæði hvers konar vinna og úrræði væri á vegum barnaverndar til fósturbarna á 

Íslandi og hvort að tengslamyndun fósturbarna reyndist erfið. 

Ég vil fyrst og fremst þakka henni Unni V. Ingólfsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir 

frábæra leiðsögn, ábendingar og athugasemdir. Ég vil þakka henni einnig fyrir 

ómetanlegan skilning og aukinna ráðstafana við yfirlestur ritgerðar. Einnig vil ég þakka 

Ingibjörgu Þ. Hjaltadóttur og fjölskyldunni minni fyrir góðan stuðning og hvatningu við 

skrifin. 
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1 Inngangur  

Börn sem eru í fóstri hafa flest þurft að standa frammi fyrir mörgum áskorunum sem 

hefur haft áhrif á líf þeirra, fósturráðstöfun gerir stöðu þeirra frábrugna stöðu annarra 

barna, en öðru leyti svipar þeim til sumra barna. Þrátt fyrir þetta hafa þau sömu þarfir, 

sömu drauma og eiga að hafa sömu möguleika og önnur börn. Fósturbörn sýna ótrúlega 

seiglu þegar þau fara í fóstur, seigla í þessu samhengi má skilgreina sem þá hæfni sem 

börn hafa til að takast á við hlutina þrátt fyrir erfiðar aðstæður sem þau hafa upplifað 

(Lindley, 2013; Zimmermann og Arunkumar, 1994).  

Fóstur er ráðstöfun fyrir börn sem búa við óviðunandi aðstæður, hvort sem það er 

vegna erfiðleika hjá barninu sjálfu eða uppeldisaðstæður þess sé ábótavant 

(Barnaverndarstofa, e.d.-c). Eins og fram kemur í 1. og 2. gr. í barnaverndarlögunum nr. 

80/2002 (bvl) þá eiga öll börn rétt á vernd og umönnun. Markmið laganna er að tryggja 

að þau börn sem búa við óviðunandi aðstæður fái nauðsynlega aðstoð eins og best 

hentar högum og þörfum þeirra. Samkvæmt 65. gr. bvl. er með fóstri átt við að 

barnaverndarnefnd feli sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í það minnsta í þrjá 

mánuði. Fóstur er elsta barnaverndarráðstöfunin, hefur ráðstöfunin verið beitt allt frá 

því að opinber barnavernd komst á laggirnar (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Þegar orðinu 

fóstur er flett upp í íslenskri orðabók er það skilgreint sem „uppeldi hjá öðrum en 

foreldri" (íslensk orðabók, 2007). 

Til að skýra betur frá ástæðum sem leiða til ráðstöfun barna í fóstur er hægt að sjá í 

1. mgr. 65. gr. bvl. að tilgreindar eru þrjár helstu ástæðurnar fyrir fósturráðstöfun, þær 

eru: a) ef foreldri hefur afsalað sér forsjá barns til barnaverndar eða hefur samþykkt 

fóstur, b) ef barn er frosjárlaust vegna andláts foreldris, að það næst ekki til foreldris 

eða vegna annarra sambærilegra aðstæðna, c) ef foreldrar hafa verið sviptir forsjá. 

Ritgerðin er hefðbundin heimildarritgerð, stuðst er við fræðilegar greinar, bækur og 

rannsóknir ásamt íslensku lagasöfnum um málefni barna. Í öðrum kafla er fjallað um 

réttindi barna, alþjóðasáttmála og lög sem kveða á um réttindi barna. Í þriðja kafla 

ritgerðarinnar er fjallað um barnaverndaryfirvöld og hvert hlutverk þeirra er í þjónustu 

við fósturbörn og foreldra. Í þeim fjórða er fjallað nánar um fóstur barna, skilgreind eru 
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mismunandi tegundir fósturs, ásamt því er fjallað um úrræði barna á stofnunum og 

aðkomu félagsráðgjafa í fósturmálum. Í fimmta kafla verður rætt um hvernig 

tengslamyndun barna birtist í kenningum og hvernig tengslamyndun fósturbarna er 

háttað samkvæmt rannsóknum og fræðigreinum. Sjötti kafli fjallar um fósturforeldra, 

hvernig val á þeim er háttað og hvaða skilyrði þau þurfa að uppfylla, ásamt því verður 

fjallað um félag fósturforeldra. Í sjöunda kafla má finna niðurstöður og lokaorð. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að fjalla um hlutverk barnaverndar á Íslandi með 

áherslu á fósturráðstöfun og úrræði samkvæmt því. Ásamt því verður skoðað hvernig 

tengslamyndun barna er háttað þegar barn stendur frammi fyrir því að mynda ný tengsl. 

Til að leita svara við þeirri spurningu er fjallað um fjórar kenningar tengt tengslamyndun 

og þroska barna. Framhaldi af því er stuðst við rannsóknir og fræðigreinar til að sjá 

tengslamyndun hjá fósturbörnum sérstaklega. Þegar fjallað er um tengslamyndun og 

tengslabönd barna í þessarri ritgerð er aðallega átt við börn í varanlegu fóstri. Í lok 

ritgerðar verður fjallað um fósturforeldra og skyldur þeirra. Leitað verður að 

niðurstöðum út frá þremur rannsóknarspurningum en þær eru eftirfarandi:  

 Hvernig eru málefni barna og fósturbarna háttað á Íslandi? 

 Er tengslamyndun fósturbarna raunhæf? 

 Hvaða skilyrði þurfa fósturforeldrar að uppfylla fyrir hlutverkið og hvað ber 

þeim að gera til að sinna fósturbarni sem best? 

Þegar fjallað er um börn er það gert með hliðsjón af 1. mgr. 3. gr. bvl. sem er 

einstaklingur yngri en 18 ára. Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. bvl. er foreldri skilgreint sem sá 

aðili sem hefur forsjá barns. Fósturforeldri hefur einnig merkingu sem umönnunaraðili 

samkvæmt höfundi. Þegar talað er um barnaverndaryfirvöld er átt við 

Félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarstofu, Kærunefnd barnaverndarmála og 

barnaverndarnefndir samkvæmt 2. mgr. 3. gr. bvl. 
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2 Málefni barna 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um mannréttindi, í framhaldi af því verður sjónum 

beint að réttindum barna á Íslandi. Fjallað verður um Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og umboðsmann barna. Síðar verður fjallað um helstu löggjöf sem tengist 

börnum. 

2.1 Mannréttindi 

Mannréttindi eru alþjóðleg og algild, þau eiga við alla óháð tíma og rúmi „mannréttindi 

eru réttindi sem okkur eru nauðsynleg til að lifa sem manneskjur" 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-a). Þau fela í sér virðingu fyrir öðrum og sjálfum 

okkar, þau gefa okkur rétt á að varðveita þann rétt sem við höfum til þátttöku í 

samfélaginu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-a). 

Hugtakið mannréttindi felur í sér þrenns konar skilning, þá er átt við þau réttindi 

sem koma fram í lagalegum skilningi svo sem réttindaskrám eða alþjóðasamþykktum. 

Pólitískum skilningi sem eru réttindi sem fólk hefur rétt á að vita en eru ekki skráð 

sérstaklega í opinberum skjölum, síðan er það siðferðilegur skilningur, það eru réttindi 

sem allir hafa óháð öllum kringumstæðum, hvort sem er vegna samfélgsgerðar eða 

efnahags. Með siðferðilegum skilningi er hægt að segja að mannréttindi eru eins sterk 

og vilji einstaklinga er þegar kemur að framkomu þeirra við hvern annan 

(Mannréttindaskrifstofa íslands, e.d.-a). 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var árið 1948 kveður á 

um grundvallaréttindi sem allir eiga rétt á. Þar eru meðal annars skjalfestar þær reglur 

sem snúa að borgarlegum, efnahagslegum, félagslegum, menningarlegum og 

stjórnmálalegum réttindum. Markmið yfirlýsingarinnar er að opna augu almennings um 

að hafa yfirlýsinguna ávallt í huga og þannig að gera sitt besta í því að stuðla að virðingu 

fyrir þeim réttindum sem birtast í henni. Samkvæmt 1. gr. yfirlýsingarinnar erum við öll 

fædd frjáls og jöfn að virðingu og réttindum, þetta er sú grein sem oftast er vitnað til og 

hefur haft mest áhrif. Ein grundvallarregla allra mannréttindaheimilda fjallar um að allir 

eiga að hafa jafnan aðgang og möguleika til að njóta og nýta sér mannréttindin 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 2008).  
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Réttindi barna eru ekki frábrugðin mannréttindum í heild sinni, samt sem áður eru 

tekin nokkur atriði til að gera réttindi barna meira hnitmiðuð. Barn á rétt á því að geta 

þroskast eðlilega. Þegar kemur að starfi sem unnið er í þágu barna er 

undantekningarlaust áhersla lögð á að ávallt skuli hafa hagsmuni barnsins í fyrirrúmi. 

Barn á rétt á að þroska hæfileika sína, hafa aðgang að menntun, möguleikanum á 

tómstundum og frelsi til sjálfstæðrar hugsunar. Barn hefur rétt á þátttöku í samfélaginu 

sem það býr í, rétt á að tjá skoðanir sínar og hafa álit á þeim málefnum sem hafa bein 

áhrif á líf þess, nema telja megi að slíkt geti haft skaðleg áhrif á barnið eða sé 

þýðingarlaust fyrir niðurstöður málsins. Einnig á það rétt á þessari auknu vernd, vernd 

fyrir til dæmis ofbeldi, vanrækslu og misnotkun (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-b). 

Fóstur barna er ráðstöfun til að vernda barn og réttindi þess sem hér hefur komið fram. 

2.1.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Árið 1979 var hafist handa við að undirbúa sérstakan þjóðarréttarsamning um réttindi 

barna. Samningur Sameinuðu þjóðanna eða Barnasáttmálinn var síðan lagður fyrir 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og var samþykktur þar 20. nóvember 1989. 

Sáttmálinn var fullgildur á Íslandi 28. október 1992 en öðlaðist ekki gildi fyrr en 27. 

nóvember 1992. Fullgildingin fól í sér bindandi samkomulag íslenska ríkisins við önnur 

aðildarríki um að tryggja börnum öll þau réttindi sem kveðið er á um í sáttmálanum. 

Lögfesting sáttmálans átti sér þó ekki stað fyrr en 21 ári síðar, 20. febrúar 2013. 

Lögfestingin var mikilvæg fyrir íslenska ríkið til að tryggja að sáttmálanum yrði í auknum 

mæli beitt í framkvæmd og gæti þannig haft bein réttaráhrif. Þrátt fyrir að íslenska ríkið 

hafi skuldbundið sig til að uppfylla ákvæði sáttmálans þá var sjaldan vitnað í ákvæði 

hans við úrlausn mála hjá stjórnvöldum og dómstólum (Barnasáttmalinn, e.d.; 

Umboðsmaður barna, e.d.-c). 

Barnasáttmálinn felur í sér að veita barni viðurkenningu sem fullgildum einstakling 

með sjálfstæð réttindi. Í Barnasáttmálanum er fjallað um ýmis mikilvæg réttindi barna 

og má skipta þeim upp í þrjá flokka: vernd, umönnun og þátttöku. Þar er fjallað um 

réttindi þess til lífs, friðhelgis bæði til fjölskyldulífs og einkalífs og að barn hafi skoðana-, 

tjáningar- og trúfrelsi. Velferð barns þarf að tryggja hvort sem er á menntasviði eða 

heilbrigðissviði. Tryggja á einnig þátttöku barns í þeim málum sem það varðar og ber að 

taka tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska þess. Í sáttmálanum er einnig 
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lögð rík áhersla á hið mikilvæga hlutverk sem fjölskylda barnsins gegnir, vald hennar og 

ábyrgð. Það er tekið fram að veita skuli þeim foreldrum stuðning sem ekki geta veitt 

barni sínu viðunandi lífskjör (Barnasáttmálinn, e.d.). Aðildarríki skuldbinda sig til að 

tryggja barni þá vernd og umönnun sem velferð þess gegnir, með hliðsjón af þeim 

skyldum og réttindum sem foreldrar eða umönnunaraðilar bera ábyrgð á sbr. 2. mgr. 3. 

gr. bvl. Með því að tryggja það sem best, eru lög og reglur sem hjálpa til við að tryggja 

barni velferð á öllum sviðum (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013). 

2.1.2 Umboðsmaður barna 

Það var árið 1994 sem lög um umboðsmann barna nr. 83/1994 voru samþykkt, lögin 

tóku gildi í janúar 1995 (Umboðsmaður barna, e.d.-a; Lög um umboðsmann barna nr. 

83/1994). Umboðsmaður barna er stjórnvald sem heyrir undir forsætisráðuneyti. 

Umboðsmaður er þó sjálfstæður embættismaður og er talsmaður barna. Hlutverk hans 

er meðal annars það að bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi 

þeirra. Hann skal setja fram ábendingar og tillögur um úrbætur sem snerta hag barna á 

einhvern hátt og á hvaða sviði samfélagsins sem er. Umboðsmaður barna hefur það 

hlutverk að kynna fyrir almenningi lög og réttindi barna og að fylgjast með að réttindi 

barna séu virt og farið sé eftir þeim. Það geta allir leitað til umboðsmanns barna með sín 

erindi og er hlutverk hans að leiðbeina um leiðir sem eru færar innan stjórnsýslu og hjá 

dómstólum (Umboðsmaður barna, e.d.-b). 

2.2 Lög um málefni barna  

Hér síðar er fyrst og fremst fjallað um réttindi og stöðu barna eins og hún birtist í 

eftirfarandi lögum: Barnalögum nr. 76/2003 og barnaverndarlögum nr. 80/2002. 

Í barnalögunum og barnaverndarlögunum er fjallað um réttindi barna og er 

markmiðið að tryggja þeim þá aðstoð sem þau þurfa til þess að lifa við sem bestar 

aðstæður. Einnig er fjallað um foreldraskyldur og forsjá barns, umgengnisrétt, faðerni og 

framfærslu. Í barnaverndarlögunum er einnig fjallað um Barnaverndarstofu, hlutverk 

hennar og starf barnaverndarnefnda.  
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2.2.1 Barnalög 

Gildandi barnalög eru frá 1. nóvember árið 2003. Fram kemur í 1. gr. barnalaga nr. 

76/2003 að ávallt skuli hafa í fyrirrúmi hvað barninu er fyrir bestu og að barn eigi rétt á 

því að þroskast, fá umönnun, njóta verndar og annarra réttinda sem eru í samræmi við 

aldur þess og þroska. 

Í 28. grein barnalaganna er fjallað um forsjá barns og foreldraskyldur. Foreldrum er 

skylt að annast barn sitt af virðingu og umhyggju, gegna þeim skyldum sem fylgja því að 

vera foreldri og gera það eftir því sem hag og þörfum barnsins er fyrir bestu. Ásamt því 

ber foreldrum skylda að vernda barn sitt gegn allskyns ofbeldi eða annarri óviðunandi 

hegðunar. Í barnalögunum er fjallað um rétt barns til þess að þekkja báða foreldra sína. 

Foreldrar gegna þeirri skyldu að fara með forsjá barnsins þar til það verður sjálfráða. Ef 

báðir foreldrar fara með forsjána þá skulu þeir taka allar stærri ákvarðanir sem varða 

barnið í sameiningu. Það foreldri sem barnið hefur lögheimili hjá hefur þó rétt á að taka 

þær ákvarðanir sem fylgja daglegu lífi barnsins. Þegar um ræðir umgengni barns kemur 

fram í 46. gr. barnalaganna að barn á rétt á reglubundni umgengni við foreldrið sitt sem 

það býr ekki hjá, ef það er ekki andstætt hagsmunum þess (Barnalög nr. 76/2003). 

2.2.2 Barnaverndarlög 

Lög um vernd barna og ungmenna voru fyrst sett árið 1932. Í kjölfarið hefur lögunum 

verið breytt sjö sinnum, árið 2002 var heiti laganna breytt í Barnaverndarlög. Almennar 

reglur um barnaverndarstarf koma fram í lögunum og þar kemur fram að 

grundvallarregla í starfinu sé að beita eigi þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni sé 

fyrir bestu eins og barnalögin segja til um. Sjálfstæði réttur barna skal vera metið og 

hagsmunir þeirra settir í forgang. Þar af leiðandi geta hagsmunir foreldra þurft að fara 

afvega ef það stangast á við hagsmuni barnsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Markmið laganna samkvæmt 1. mgr. 2. gr. bvl. er að öll börn búi við viðunandi 

aðstæður. Barnaverndarnefnd er ekki falið það að sjá til þess að öll börn búi við 

viðunandi aðstæður heldur að tryggja það að aðstæður þeirra barna sem þau hafa 

afskipti af séu viðunandi. Hvort heldur er um að ræða börn sem búa við óviðunandi 

aðstæður eða þau börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu (Þingskjal 403, 2001-

2002). Til þess að framfylgja markmiðum laganna þarf að styrkja fjölskyldur sem sinna 
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uppeldishlutverkinu og beita úrræðum til að vernda börnin þegar það á við, sbr. 1. mgr. 

2. gr. bvl (Þingskjal 403, 2001-2002).  

Meginreglur í barnaverndarstarfi stuðlar að stöðugleika í uppvexti barna. Samvinna 

við börn og foreldra er mikilvæg til að starfið gangi sem best, með því að tryggja það 

sem best þarf að sýna þeim nærgætni og virðingu. Ásamt því þarf barnaverndaryfirvöld 

ávallt að gæta samræmis og jafnræðis í öllum ákvörðunum sínum. Vægustu úrræðin 

sem barnavernd býður upp á þurfa að hafa verið fullreynd áður en gripið er til annarra 

íþyngjandi ráðstafana, sbr. 4. gr. bvl.  

Í þessum kafla var fjallað um þau réttindi sem sér hver einstaklingur á rétt. Ásamt 

því var fjallað um málefni barna samkvæmt alþjóðasamþykktum og lagaákvæðum. Í 

næsta kafla er fjallað um starf barnaverndar og hvaða hlutverki þau gegna. 
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3 Barnavernd 

Hugtakið barnavernd er vítt og margþætt, einföld skýring á hugtakinu er verndun og 

umsjá barna. Oft er hugtakið tengt stefnum og hugmyndum í samfélaginu (Guðrún 

Kristinsdóttir, Freydís J. Freysteinsdóttir, Guðrún Frímannsdóttir, Gunnar M. Sandholt, 

Hrefna Friðriksdóttir og Ólöf Finnsdóttir, 2004). 

Það var árið 1932, sem upphaf opinbers barnaverndarstarfs hófst, en þá voru fyrstu 

lögin um barnavernd samþykkt. Þetta voru lög um barnavernd nr. 43/1932 og var notast 

við norsku barnaverndarlögin sem fyrirmynd við gerð þeirra, en lög Norðmanna er ein 

sú elsta í heiminum. Grundvallarhugsun norsku laganna er að rétta við og bjarga en ekki 

hegna og hefna. Út frá því komu fram þær tvær meginreglur í barnavernd sem hafa gildi 

enn í dag. Annars vegar, að grípa inn í mál barns ef forsjáraðili bregst því hvort sem um 

ræðir í sambandi við uppeldisskyldur, vanrækir barnið, tryggir ekki öryggi þess eða beitir 

barninu ofbeldi, eða að barn stofnar sjálfu sér í hættu (Bragi Guðbrandsson, 2008). 

Hægt er að nota þessa punkta hér að ofan sem hliðsjón á því þegar mál telst vera 

barnaverndarmál. 

Hugtakið barnaverndarmál hefur stjórnsýslulega, pólitíska, faglega og almenna 

merkingu. Mat á vanda sem liggur að baki barnaverndarmáli nær til allra þessarra þátta. 

Með persónulegri ályktun um hvort tiltekið mál telst sem barnaverndarmál hefur hver 

og einn starfsmaður bæði tilfinningaleg og siðferðileg álitamál sem koma einnig að 

ákvörðuninni (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004).  

3.1 Barnaverndarstofa 

Þegar málaflokkur barnaverndar var færður frá menntamálaráðuneytinu til 

félagsmálaráðuneytisins var gerð heildarúttekt á stöðu barnaverndarmála. Í ljós kom að 

þörf var á endurskoðun á skipulagi í barnaverndarmálum, hafist var handa við 

endurbætur og var í framhaldi af því stofnað sérstaka stjórnsýslustofnun sem síðar fékk 

heitið Barnaverndarstofa, hún var stofnuð 1. júní 1995. Barnaverndarstofu var falið það 

verkefni að fara með daglega stjórn barnaverndarmála, þá í umboði 

félagsmálaráðuneytis en nú velferðaráðuneytis. Með þessu mátti gera ráð fyrir frekari 

yfirsýn yfir málaflokkinn (Barnaverndarstofa, 2000). 
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Barnaverndarstofa hlutast meðal annars til um að koma meðferðarheimilum og 

stofnunum á legg, þá annast Barnaverndarstofa yfirstjórn og umsjón með vistun barna 

ásamt eftirliti og rekstri. Eftirlitshlutverki stofnunarinnar er hægt að skipta í tvo 

meginþætti, annars vegar eftirlit með barnaverndarnefndum og hins vegar viðbrögð við 

kvörtunum og kærum sem berast vegna starfa barnaverndarnefnda (Barnaverndarstofa, 

2017).  

Markmið Barnaverndarstofu er að efla barnaverndarstarf landsins og stuðla að 

samhæfðum vinnubrögðum og tryggja þannig að barn fái viðeigandi úrræði til stuðnings 

svo það geti lifað í öruggum og þroskandi aðstæðum (Reglugerð um Barnaverndarstofu 

nr. 397/1995). Það er Barnaverndarstofa sem aðstoðar barnaverndarnefndir með 

úrlausn barnaverndarmála og sér um að veita þeim almennar upplýsingar og ráðgjöf. 

Ráðgjöfin felst í því að aðstoða og skilgreina hvenær mál telst vera barnaverndarmál og 

hvenær ekki. Það þarf að greina á milli hvort beita þurfi þjónustu við barn og fjölskyldu 

þess samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga eða afskipti samkvæmt 

barnaverndarlögum (Barnaverndarstofa, 2017).  

Hlutverk Barnaverndarstofu í fósturmálum er að veita leyfi til fósturforeldra og er 

barnaverndarnefndum innan handar í fósturmálum. Hún sér einnig um að auglýsa eftir 

fósturforeldrum, meta hæfni þeirra til að verða slíkir og veitir þeim ráðgjöf á því sviði. 

Barnaverndarstofa hefur einnig yfirstjórn yfir meðferðarheimilum og stofnunum sem 

ríkinu ber að sjá um að séu tiltæk, ásamt yfirumsjón um vistanir barna á þessum 

heimilum (Barnaverndarstofa, 2017). 

3.2 Barnaverndarnefndir 

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaga, það er sveitastjórn sem kýs 

barnaverndarnefnd, sbr. 10. gr. bvl. Markmið barnaverndarnefndar eins og áður hefur 

komið fram má finna í 2. gr. bvl. þar kemur fram að: „...[tryggja skal] að börn sem búa 

við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái 

nauðsynlega aðstoð...". Aðstoðin felst í stuðningi við fjölskylduna hvað varðar uppeldi, 

ásamt því að beita úrræðum í ákveðnum aðstæðum til að börn fái viðeigandi vernd. 

Starfsmenn starfa eftir meginreglum stjórnsýslu- og barnaverndarlaga ásamt því fylgja 

þeir ákvæðum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Guðrún Marinósdóttir munnleg 

heimild, 1. mars 2017).  
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Almenn hlutverk barnaverndarnefnda samkvæmt 12. gr. bvl. er að kanna 

uppeldisskilyrði og aðbúnað barna, meta þarfir þeirra og kanna aðstæður. Ávallt skal 

beita þeim úrræðum sem vernda börnin sem best hverju sinni og hvað hentar 

hagsmunum og velferð þeirra. Barnaverndarnefndir fara með úrskurðarvald á 

ákveðnum sviðum og eiga sóknaraðild í einstaka málum fyrir dómstólum. Það eru 

barnaverndarnefndir sem sjá um að senda beiðnir til Barnaverndarstofu um ráðstöfun 

barna í fóstur og möguleg fósturheimili. Barnaverndarnefnd ákveður hvaða heimili 

barnið verður sent til (Barnaverndarnefnd, 2017).  

3.2.1 Tilkynningarskylda 

Árið 1932 þegar fyrstu barnaverndarlögin voru samþykkt, var ákvæði þar um 

tilkynningarskyldu. Tilkynningarskylda hefur þann tilgang að barnaverndaryfirvöldum 

berist upplýsingar um barn eða börn sem talið er að þurfi á aðstoð að halda. Einnig er 

ætlast til að með tilkynningarskyldu vakni sú siðferðislega ábyrgð einstaklinga í að taka 

þátt í að vernda börnin. Með henni komast upplýsingar til réttra aðila og því hægt að 

tryggja öryggi barna sem best og grípa snemma til aðgerða (Hrefna Friðriksdóttir, 2010). 

Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. bvl. ber öllum skylda til að tilkynna til 

barnaverndarnefndar ef grunur leikur á um að barn búi við heimilisaðstæður sem eru 

óviðunandi, eða um er að ræða áhættuhegðun barns. Það er í 17. og 18. gr. bvl. sem 

tekið er sérstaklega fram tilkynningarskylda þeirra sem hafa afskipti af börnum og 

tilkynningarskylda lögreglu. Tilgreindar eru sérstaklega starfsstéttir eins og 

leikskólakennarar, dagmæður, kennarar, skólastjórar, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður 

og öðrum sem er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart ef ástæða þykir til. Í 19. gr. 

bvl. er fjallað um nafnleynd tilkynnanda en á það einungis við ef almenningur tilkynnir, 

ekki er hægt að gæta nafnleyndar ef um tilkynnendur samkvæmt 17. og 18. gr. er að 

ræða. Ákvæði um nafnleynd tilkynnanda var lögfest árið 1993, var það gert til að auka 

mögulega þátttöku almennings í því að tilkynna. Það er þó þannig að ef aðstæður benda 

til þess að nauðsynlegt sé að það komi fram hver það er sem tilkynnir hefur barnavernd 

rétt á að segja frá því (Hrefna Friðriksdóttir, 2010).  

Þegar tilkynning berst til barnaverndarnefndar ber þeim skylda að skrá 

tilkynninguna strax niður með kerfisbundnum hætti, varðveita hana og þau gögn sem 

þurfa að fylgja, þá á meðal annars við hvenær tilkynning berst, tengsl tilkynnanda við 
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barnið og foreldra þess, nafn barns sem tilkynnt er um og svo framvegis (Reglugerð um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004). Frá árunum 2011-2015 hefur fjöldi 

barna sem tilkynnt hefur verið um, verið nálægt fimm þúsund á ári hverju 

(Barnaverndarstofa, 2017). 

3.2.2 Ferli mála 

Samkvæmt fimmta kafla barnaverndarlaganna um upphaf barnaverndarmáls kemur 

fram að þegar mál berst til barnaverndarnefndar er fyrsta skrefið að taka afstöðu til 

málsins. Barnaverndarnefnd hefur sjö daga til að taka afstöðuna um hvort könnun skuli 

fara fram. Áður en barnaverndarnefnd tekur ákvörðun um að hefja könnun hefur hún 

heimild á að afla sér frekari upplýsinga frá þeim sem tilkynnti eða með eldri gögnum um 

barn eða forsjáraðila þess (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um málsmeðferð 

fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004).  

Málið er orðið barnaverndarmál þegar ákvörðun hefur verið tekin um að kanna 

málið frekar. Með könnun máls er markmiðið að afla nægra upplýsinga um aðstæður 

barns til að meta hvort þörf er á úrræðum, sbr. 1. mgr. 22. gr. bvl. Þegar mál hefur verið 

kannað nægilega er tekin saman greinargerð um niðurstöður könnunar, hvaða úrbóta er 

þörf og tillögur settar fram um úrræði. Ef sérstöku úrræði þarf að beita vinnur 

barnaverndarnefnd í samvinnu við foreldra og barns sem tilkynnt er um, við gerð 

áætlunar. Ef ekki næst samkomulag við foreldra eða barn, þarf barnavernd alfarið að sjá 

um að semja áætlun um úrræði og framvindu málsins, sbr. 23. gr. bvl.  

3.3 Úrræði 

Það eru þrennskonar úrræði sem talað er um í Barnaverndarlögunum. En þau eru: 

úrræði með samþykki foreldra, úrræði utan heimilis með samþykki foreldra og barns og 

úrræði án samþykkis foreldra. 

Þau úrræði sem í boði eru þegar samþykki foreldra liggur fyrir eru svokallaðar 

stuðningsaðgerðir hvort sem það felur í sér töku barns af heimili með samþykki 

forsjáraðila og barns eða án töku barns af heimili. Stuðningsúrræði utan heimilis eru 

tvennskonar: fósturheimili eða meðferðarheimili. 

Fyrsta úrræðið sem reynt er fer fram inná heimili barnsins. Ef úrræðið skilar ekki 

þeim árangri sem vonast var eftir er gripið til þeirra úrræða sem fela í sér vistun barns 
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utan heimilis. Þessi ákvörðun er aðeins tekin ef aðstæður barnsins eru orðnar það 

alvarlegar að ekkert annað er talið hjálpa (Þingskjal 403, 2001-2002). Með úrræði inná 

heimili barns er meðal annars átt við leiðbeiningu til foreldra um uppeldi og aðbúnað 

barns, sbr. 1. mgr. 24. gr. bvl. Sú ráðgjöf er veitt af hendi starfsmanna 

barnaverndarnefndar eða annarra sem nefndin ræður til verksins svo sem sálfræðinga 

eða félagsráðgjafa. Barn getur einnig fengið stuðning eða meðferð sem talin er hentug í 

hverju tilviki, hvort sem það er að veita barni tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa eða 

stuðningsfjölskyldu. Stuðningsfjölskylda getur tekið á móti barni í allt að sjö daga 

samfellt til að létta undir álagi hjá foreldrum og barni (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 

652/2004).  

Ef beita þarf úrræði utan heimilis er gert ráð fyrir samþykki forsjáraðila og barns þó 

aðeins ef barn hefur náð 15 ára aldri, sbr. 1. mgr. 25. gr. bvl. Með því er hægt að fela 

barnaverndarnefnd forsjána og ráðstafa barni í fóstur. Úrræðið skal vara í sem 

skemmsta tíma og áætlað að barn snúi aftur heim til foreldra sinna ef þarfir og 

hagsmunir barns kalla ekki á frekar ráðstafanir. Ef ákvörðun hefur verið tekin um að 

setja barn í fóstur og úrræðið er gegn vilja barns sem ekki hefur náð 15 ára aldri, á það 

rétt á talsmanni til að aðstoða sig við að tala sínu máli fyrir nefndinni. Þó er einnig hægt 

að vista barn á viðeigandi stofnun eða meðferðarheimili. Þegar um stofnun er að ræða 

er meðal annars átt við meðferðarheimili sem hjálpar barni hvort sem er vegna áfalla 

sem þau sjálf hafa lent í eða vegna óviðeigandi hegðunar sem þau sýna, sbr. 25. gr. bvl.  

Þegar úrræði sem beitt hefur verið með samþykki foreldra er fullreynt og það hefur 

ekki skilað tilætluðum árangri er barnaverndarnefnd heimilt að grípa til úrræða án 

samþykkis foreldra. Slík úrræði, eru þrennskonar: í fyrsta lagi er það úrræði sem felur í 

sér eftirlit með heimili, þá á sér stað reglulegar heimsóknir barnaverndarnefndar á 

heimilið eða fylgst er með barni út frá upplýsingum frá dagvistunarheimili, leikskóla, 

skóla eða öðrum sem koma barninu við. Í öðru lagi er það úrræði sem felur í sér 

fyrirmæli barnaverndarnefndar um aðbúnað og umönnun barns. Slík fyrirmæli gerir 

foreldrum kleift að fara eftir fyrirmælum barnaverndarnefndar svo ekki þurfi að grípa til 

harkalegri ráðstafana og hefur það sýnt sig að þessi fyrirmæli skila sínu varðandi ytri 

aðbúnað barns. Í þriðja lagi er það úrræði sem felur í sér að banna foreldrum að fara 
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með barn úr landi. Ef barnavernd telur að barnið geti verið í hættu og að hagsmunum 

barnsins verður ekki gætt með öðrum hætti beitir nefndin þessari skipun (Þingskjal 403, 

2001-2002). 

Í þessum kafla var fjallað um starf barnaverndar og hvernig barnaverndarmálum er 

háttað, ásamt þeim úrræðum sem í boði eru á vegum barnaverndar. Næsti kafli fjallar 

nánar um fóstur og hvers konar fósturráðstafanir eru í boði. 
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4 Börn í fóstri  

Í þessum kafla er fjallað um mismunandi fósturráðstafanir sem í boði eru ásamt því 

verður greint frá réttindum barna í fóstri. Síðar mun fjalla um hvers vegna börnum er 

komið fyrir á stofnanir og hvert ferlið er. Einnig verður sagt frá mikilvægu starfi 

félagsráðgjafans í fósturmálum.  

Að beita fósturráðstöfun sem úrræði í máli barns getur boðið börnum uppá þann 

möguleika að fá betri fjölskyldulíf og getur skipt sköpum fyrir líkamlega, andlega, 

tilfinningalega og félagslega þróun barnsins og getur aukið lífsgæði barnsins til muna 

(Brown, 2014). Með þeirri ráðstöfun er reynt að koma í veg fyrir áframhaldandi skaðlega 

búsetu eða óviðeigandi umhverfi sem börnin kunna að hafa búið við (Benson og Haith, 

2009). Þó er ákvörðunin um að koma barni fyrir á fósturheimili eða stofnun afdrifarík og 

þarf því að vanda vinnuna vel (Anni G. Haugen, 2004).  

Ráðstöfun barns í fóstur getur verið þrenns konar: tímabundið, varanlegt eða styrkt 

fóstur. Þegar skoðað er nýjustu ársskýrslu Barnaverndarstofu frá 2011-2015 er hægt að 

sjá að heildarfjöldi barna í fóstri hefur haldist nokkuð svipaður á milli ára. Heildarfjöldi 

barna í fóstri fer ört fjölgandi með árunum og er tæplega fjögur hundruð á ári hverju. 

Með nýjustu tölum er að sjá að fjöldi barna sem eru í varanlegu fóstri og styktu fóstri fer 

vaxandi, þegar tímabundið fóstur fer fækkandi aftur eftir fjölgun á árinu 2014. 

 

Mynd 1. Fjöldi barna í fóstri á árunum 2011-2015. 
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4.1.1 Tímabundið fóstur 

Tímabundið fóstur er fóstur sem á sér stað í afmarkaðan tíma. Ráðstöfun barna í 

tímabundið fóstur er þegar ætla má að barn geti eftir að ákveðnum tíma liðnum snúið 

aftur heim til foreldra sinna án þess að það raski högum þess, sbr. 65. gr. bvl. Markmiðið 

með tímabundnu fóstri er að tryggja að barn búi við tryggar uppeldisaðstæður í þennan 

tíma sem ætlast er til að barnið sé í fóstri. Sjá má nýjustu tölur um fjölda barna í fóstri 

hér að ofan, en á árinu 2015 voru 116 börn í tímabundnu fóstri (Barnaverndarstofa, 

2017). 

4.1.2 Varanlegt fóstur 

Með varanlegu fóstri er átt við að barn dvelur hjá fósturforeldrum þar til forsjárskyldur 

falla niður eða einstaklingur verður lögráða, sem sagt til 18 ára aldurs, lögræðisaldurinn 

er samkvæmt 1. mgr. 1. gr. í lögræðislögum nr. 71/1997. Barni er komið í varanlegt 

fóstur þegar ástandið er alvarlegt og ekki er sýnt að hægt verði að bæta úr ástandinu 

nema að varanlegu fóstri sé beitt. Markmiðið með varanlegu fóstri er að fósturbarn 

upplifi sig tilheyra fósturfjölskyldunni og aðlagist henni á sama hátt og ef um eigið barn 

fósturforeldra væri að ræða (Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur nr. 523/1996).  

Ekki er gerður fóstursamningur fyrr en að reynslutími er liðin og er sá tími kallaður 

reynslufóstur. Tilgangur þess er að kanna aðstæður á væntanlegu fósturheimili og kanna 

hvort dvölin þar henti þörfum barnsins. Þegar barni er ráðstafað í tímabundið fóstur má 

breyta ráðstöfuninni í varanlegt fóstur ef nauðsyn krefur (Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004; Barnaverndarstofa, e.d.-b). Á árinu 2015 voru 235 börn í varanlegu fóstri, af 

þessum 235 voru 26 börn sem fóru úr tímabundnu fóstri í varanlegt fóstur 

(Barnaverndarstofa, 2017). 

4.1.3 Styrkt fóstur  

Með styrktu fóstri er átt við að beitt er sérstakri umönnun og þjálfun barns á 

fósturheimili í tiltekin tíma. Þetta úrræði er notað þegar barn á við verulega 

hegðunarerfiðleika að stríða. Skilyrði fyrir vistun barns á stofnun er til staðar en það 

þykir ákjósanlegra að koma barninu í fóstur. Markmiðið með þessu er að barni er mætt 

þar sem það er statt, þörfum þess og vandamálum eru sinnt eftir bestu getu 

(Barnaverndarstofa, e.d.-b).  
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Ríkið greiðir hluta af fósturlaunum og er gert ráð fyrir því að annað fósturforeldrið 

sé heima til að sinna viðkomandi barni. Mikilvægt er að veita kynforeldrum stuðning á 

meðan barnið er í fóstri með það í huga að barnið snúi aftur til þeirra að fóstri loknu. 

Það sem einkennir styrkt fóstur er að fósturforeldrar vinna að því að mæta þörfum 

barnsins og aðstoða það við að ná tökum á þeim vanda sem það glímir við. 

Utanaðkomandi meðferð eða þjálfun sem krefst sérhæfðrar þekkingar kemur einnig til 

greina. Það voru um 28 börn sem fengu þessa tegund fósturs árið 2015. 

(Barnaverndarstofa, 2017).  

4.2 Ráðstöfun og réttindi barna í fóstur 

Barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í fóstur þarf að sýna fram á með rökum að ekki 

eru aðrar leiðir sem virka og að hagir barnsins sé ekki betur tryggðir nema með 

fósturráðstöfun (Barnaverndarstofa, 2017). Meðan á fóstri varir ber barnaverndarnefnd 

skylda til að veita barninu þann nauðsynlega stuðning sem kveðið er á um í 

fóstursamningi. Barn skal undir öllum kringumstæðum vera tryggð vitneskja um hvers 

vegna því var komið fyrir í fóstur og hvað barnaverndarnefnd hefur áætlað um framtíð 

þess, en það þarf að vera í takt við aldur og þroska barnsins, sbr. 70. gr. bvl. Skylt er að 

gæta stöðugleika í uppvexti barnsins, haga ráðstöfunum þannig að sem minnsta röskun 

verði á lífi þess, ef um systkini er að ræða sem þarfnast einnig fósturheimili skal reyna 

eftir bestu getu að vista systkini á sama heimilið (Þingskjal 403, 2001-2002).  

Í 3. gr. bvl. kemur fram nokkur atriði um hvað fósturbarn á rétt á en það er meðal 

annars:  

1. Góður aðbúnaður hjá fósturforeldrum sínum og að þeir annist það af fyllstu 

umhyggju og nærgætni og svo sem best hentar hag þess og þörfum 

2.  Umgengni við kynforeldra sína og aðra þá sem eru því nákomnir, sbr. nánar 

33. gr. laga um vernd barna og ungmenna 

3.  Stuðningi barnaverndarnefndar á meðan fóstur varir 

4.  Vitneskju um hvers vegna því var komið í fóstur og hvaða áform 

barnaverndarnefnd hefur um framtíð þess. Ræða ber þessi mál við barnið af 
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fyllstu nærgætni og með hliðsjón af aldri þess og þroska og aðstæðum að 

öðru leyti (Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur nr. 532/1996). 

Umgengni við kynforeldra tekur hins vegar ávallt mið af því að þjóna hagsmunum 

barnsins sem best. Ef ekki næst samkomulag um umgengni þarf barnaverndarnefnd að 

ákvarða umgengnina með úrskurði. Samningur skal gerður um umgengni og skal það 

vera fylgiskjal fóstursamnings. Þessi réttindi eru ákveðin nánar í fóstursamningi ásamt 

réttindum og skyldum fósturforeldra gagnvart barninu (Þingskjal 403, 2001-2002). Það 

er fjallað nánar um fóstursamning í kaflanum um fósturforeldra. 

4.3 Börn á stofnunum 

Í þessari ritgerð er að mestu leyti fjallað um börn sem eru sett í fóstur á fósturheimili. 

Hér á eftir er hins vegar fjallað um það þegar börn eru vistuð á stofnunum, hvers konar 

stofnanir eru í boði og hvers vegna vistun eigi sér stað. 

Fram kemur í 79. gr. bvl. að ráðuneytið eigi að bera ábyrgð á því að heimili og 

stofnanir séu tiltækar fyrir börn sem þurfa á öryggi að halda, vegna afbrota sem þau 

hafa framið eða alvarlegra hegðunarerfiðleika, svo að þau geta fengið viðeigandi 

meðferð eða greiningu á vanda sínum. Einnig getur ástæða vistunar verið til þess að 

undirbúa barn, foreldra eða fósturforeldra fyrir komandi fóstur. Það er 

Barnaverndarstofa sem hefur umsjón með slíkum úrræðum. Í 84. gr. bvl. eru tekin fram 

önnur úrræði sem barnaverndarnefndir skulu hafa tiltækar og skal samkvæmt því vera 

til staðar vistheimili eða sambýli fyrir börn í bráðatilvikum. Þessi börn þurfa á móttöku 

að halda vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra eða vegna laklegra 

heimilisaðstæðna (Barnaverndarlög nr. 82/2002).  

 Með vistun barna á meðferðarheimili þarf að kanna hvaða börn það eru sem eru 

talin vera í mestri áhættu, það þarf að greina vanda þeirra út frá mælitækjum viðeigandi 

meðferðarheimilis. Við greiningu á vanda einstaklinga þarf að hafa margt í huga og þá 

ber að nefna hvað það er sem þarf að vinna með hjá hverjum og einum, hverjar þarfir 

viðkomandi eru og einnig þarf að meta móttækileika viðkomandi fyrir meðferðinni 

sjálfri. Með því að meta móttækileika er átt við að beita meðferð sem best hentar hag 

einstaklingsins, svo sem eftir námsgetu og námsstíl þess. Það hefur komið fram í 

rannsóknum að stofnanameðferð virkar best fyrir þau börn sem mælast í meðal- og 
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mikilli áhættu. Þau börn sem eru í minni áhættu eiga það til að versna. Þær áhættur sem 

um eru að ræða eru meðal annars: andfélagsleg hegðun, afbrotahegðun, geðvilla, 

árásargirni, börn undir meðalgreind og löng saga erfiðleika (Bryndís S. Guðmundsdóttir, 

2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að meðferðarheimili geta ekki alltaf tryggt að árangur barna 

haldist eftir að meðferð lýkur. Rannsóknir hafa einng sýnt fram á að meðalárangur 

meðferðar á stofnunum er slakur og að það eru ekki allir sem ná árangri (Bryndís S. 

Guðmundsdóttir, 2004). Besti árangurinn sem mælst hefur samkvæmt rannsóknum er 

eftir meðferðir sem unnar eru í heimaumhverfi barnanna (Andreassen, 2003).  

Þegar litið er til fyrri tíma er hægt að sjá hvernig tíminn markar breytingu á 

markmiði stofnanameðferða, óhætt er að segja að allt sé á réttri leið í dag og unnið er 

að því að gera stofnanameðferðir sem bestar. Til að mynda voru stofnanir á Íslandi fyrir 

hernám árið 1940 einungis ætlaðar til þess að mæta umönnunar- og uppeldisþörf barna 

sem áttu ekki trausta forsjáraðila hvort sem var vegna fátæktar, veikinda eða óreglu. 

Eftir hernámið var aftur á móti unnið að meðferðarheimilum fyrir börn sem áttu við 

hegðunarvanda að stríða. Vilmundur Jónsson þáverandi landlæknir lét þau orð falla að 

koma þyrfti konum sem stunduðu „skækjulifnað" á viðeigandi hæli til betrunar, þetta 

spratt upp eftir umræðuna um samgang hermanna við íslenskar stúlkur. Stjórnvöld 

brugðust þar af leiðandi við og stofnuðu hina svo kölluðu ástandsnefnd sem átti að 

rannsaka málið. Út frá því gaf ríkisstjórnin út bráðabirgðalög um eftirlit ungmenna (Bragi 

Guðbrandsson, 2008).  

Komið var á fót sérstökum stofnunum til að vista börn og ungmenni sem voru yngri 

en 18 ára vegna þess að hegðun þeirra væri „...ábótavant, svo sem vegna lauslætis, 

drykkjuskapar, slæpingsháttar, óknytta eða annarra slíkra lasta" (Bragi Guðbrandsson, 

2008). Með þessum orðum er skýrt hægt að sjá refsinguna sem börn þurftu að sitja 

vegna þeirra óviðunandi hegðunar sem þau kunna að hafa sýnt. Í dag er hins vegar 

hugmyndin sú að styðja og tryggja öryggi þeirra barna sem vistuð eru á stofnunum. 

4.4 Félagsráðgjafi í fósturmálum  

Félagsráðgjafi er starfsheiti þess sem hefur lokið námi í félagsráðgjöf og hefur öðlast 

löggild starfsréttindi. Félagsráðgjafar vinna mikið með fólki í neyð hvort sem er vegna 

erfiðleika eða áfalla. Menntun þeirra gerir þeim kleift að vinna vel í teymum og felst 
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vinna félagsráðgjafa oftar en ekki með teymisvinnu. Í barnaverndarstarfi er teymisvinna 

mikilvæg til að leitast við að fá fram sem fjölbreyttust sjónarmið. Með heildarsýn að 

leiðarljósi hefur félagsráðgjafi tök á því að horfa á samfélagið og einstaklinginn sem eina 

heild og leggur áherslu á að hjálpa einstaklingnum til sjálfshjálpar (George, Van 

Oudenhoven og Wasiz, 2003; Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Mikil þörf er á samvinnu í vinnu við vinnslu barnaverndarmála þegar barn er sett í 

fóstur. Félagsráðgjafar og aðrir fagmenn þurfa því að vinna vel saman þegar kemur að 

því að beita skal fóstri sem úrræði. Einnig er samvinna mikilvæg á milli starfsmanna 

barnaverndarnefndar, félagsráðgjafa og fjölskyldunnar sem á í hlut. Til þess að 

samvinnan gangi sem best fyrir sig er mikilvægt að taka fyrstu skrefin í málinu í að skapa 

traust svo að allir upplifa öryggi í samstarfinu (George o.fl., 2003; Sandbæk, 2001). 

Upplýsingagjöf, útskýringar á verklagi stofnunar og hlutverki þess er hluti að því sem 

skapar traust við foreldra og börn (Saint-Jacques, Drapeau, Lessard og Beaudoin, 2006). 

Til þess að félagsráðgjafinn geti skapað sem mest traust í samstarfinu þarf að upplýsa 

foreldrana vel um starf barnaverndarnefndar, að foreldranir viti nákvæmlega hvaða 

hjálp er í boði ásamt því að upplýsa þá um að þau gegni ákveðnu hlutverki í áætluninni 

um úrræði. Við gerð áætlunarinnar er mikilvægt að bæði foreldrarnir og barnið (ef barn 

hefur aldur og þroska til) komi að gerð áætlunarinnar og að hún sé gerð í samstarfi við 

aðilanna, auk þess þarf áætlunin að vera orðuð á þann hátt að allir skilji hana eins (Anni 

G. Haugen, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að eitt af því sem foreldrar og börn telja að skipti mestu máli í 

barnaverndarferlinu, er samband þeirra og félagsráðgjafans. Foreldrar vilja finna fyrir 

því að félagsráðgjafinn geri sér grein fyrir því hversu erfið þessi aðstaða er fyrir 

fjölskylduna, sýni þeim samkennd, virðingu og er þeirra stuðningur og mest af öllu að 

félagsráðgjafinn sé fordómalaus gagnvart þeim. Þrátt fyrir þessa erfiðu aðstæður 

fjölskyldunnar og von um að félagsráðgjafinn skilji stöðu foreldrana þá felur starf 

félagsráðgjafans í sér að hann þarf fyrst og fremst að tryggja barninu öryggi og þarf því 

oft að taka ákvörðun sem er í andstöðu við vilja foreldrana og stundum er það einnig í 

andstöðu við vilja barnsins (Anni G. Haugen, 2011).  

Sumir fræðimenn vilja meina að það sé félagsráðgjöfum að þakka að viðhorf til 

foreldra innan barnaverndar hafi breyst. Hér áður fyrr var litið á foreldra sem erfiða í 
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samskiptum og mögulega ógn við velferð barns, en nú til dags er viðhorfið þannig að 

litið er á að það er barninu í hag að alast upp hjá foreldrum sínum. Ásamt því er aukin 

áhersla á að styðja foreldra til að þeir geti sjálfir alið upp barn sitt (Saint-Jacques, 

Drapeau, Lessard og Beaudoin, 2006; Noble, Perkins og Fatout, 2000).  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um hvers konar tegundir fósturs er í boði, hvaða 

réttindi það eru sem börn í fóstri hafa rétt á. Auk þess var fjallað um börn á stofnunum 

og hvers konar úrræði er í boði þar. Í lok kaflans var fjallað um aðkomu félagsráðgjafa í 

fósturmálum. Næsti kafli fjallar um kenningar tengt tengslamyndun barna og 

tengslamyndun fósturbarna sérstaklega. 
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5 Tengslamyndun 

Tengslamyndun er tilfinninga tengsl sem myndast milli tveggja einstaklinga. Barn sem 

upplifir umhyggju og væntumþykju frá foreldrum sínum þroskar með sér örugg tengsl og 

lærir að treysta þeim (Bowlby, 1969; Berk, 2009).  

Í þessum kafla er fjallað um tengslamyndun fósturbarna og kenningar sem tengist 

tengslamyndun barna.  

5.1 Kenningar 

Hér verður fjallað um fjórar kenningar: lífsskeiðakenningu Erik Erikson, 

vistfræðikenningu Bronfenbrenner, tengslakenningu John Bowbly og kenningu 

Ainsworth um rannsóknina „ókunnar aðstæður". Í kenningum Erikson og Bowlby verður 

fjallað um mikilvægi tengslamyndunar. Í vistfræðikenningu Bronfenbrenner kemur fram 

hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á mótun einstaklingsins. Í kenningu Ainsworth 

verður fjallað um mismunandi viðbrögð barns við aðskilnað móður. Ásamt því að fjalla 

um kenningarnar sjálfar, verða þær tengdar sérstaklega við tengslamyndun fósturbarna. 

5.1.1 Lífsskeiðakenning Erik Erikson 

Kenning Erikson er skipt í átta stig, stigin ná alveg frá fæðingu til dauða. Hvert stig er í 

tengslum við ákveðna baráttu, og þarf einstaklingur að takast á við þessa baráttu með 

sem bestum hætti til að fyrri stig hamli ekki framför á því næsta. Erikson lagði áherslu á 

áhrif menningar og umhverfis á heilbrigðan þroska og þróun sjálfsins (Beckett og Taylor, 

2010). Það verður aðeins fjallað um fyrstu fimm stig kenningarinnar sem ná frá bernsku 

og fram yfir unglingsárin. Höfundur taldi ekki þörf á að fjalla um síðustu þrjú stigin, 

vegna þess að þessi ritgerð fjallar að mestu leyti um einstaklinga undir 18 ára aldri. 

Fyrsta stig Erikson spannar fyrsta ár barnsins, það stig fjallar um traust eða 

vantraust. Þróun á öryggistilfinningu á sér stað á þessu stigi, til þess að barnið geti þróað 

traust og öryggi þarf að vera stanslaus og stöðug umönnun. Ef eitthvað fer úrskeiðis i 

þessu ferli getur barnið þróað með sér tortryggni, óöryggi og ótta gagnvart framtíðinni 

og umönnunaraðilanum. Annað stigið nær frá eins árs til þriggja árs aldurs og einkennist 

það af sjálfstæði eða skömm. Barn reynir að ná sérstöðu sem einstaklingur og fást við 
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þarfir sínar. Það þarf á svigrúmi að halda til að kanna umhverfið sitt en mikilvægt er að 

foreldrar séu í nálægð svo barnið geti leitað til þeirra eftir öruggu skjóli. Ef barn upplifir 

foreldra sína of stjórnsama eða stjórnlausa þá getur það fundið fyrir skömm og efa um 

getu sína. Á þriðja stigi er barnið að finna út hvað hentar því og hvers konar 

einstaklingur það vill vera. Þetta er fjögurra ára til fimm ára aldurinn, barnið er hvatvíst 

og tilbúið til þess að læra nýja hluti. Ef barnið kemst í gegnum þetta stig á fullnægjandi 

hátt upplifir það frumkvæði að nýjum athöfnum, ef því tekst ekki að fara í gegnum þetta 

stig fullnægjandi getur það upplifað sektarkennd yfir eigin líðan. Sex ára til 11 ára er 

fjórða stig Erikson. Fjallar þetta stig um dugnað eða minnimáttarkennd, barnið er að 

læra á samfélagið og menninguna sem það býr í. Barnið er orðið fært um að meta sína 

eigin getu og getu annarra í kringum sig. Það getur upplifað dugnað í því sem það gerir 

eða minnimáttarkennd vegna viðbragða annarra. Fimmta stig kenningarinnar er um 12 - 

18 ára eða unglingsárin. Á þessu stigi getur barn öðlast jákvæða sjálfsmynd eða lent í 

sjálfsmyndarruglingi. Barnið getur fundið fyrir sjálfsmyndarruglingi vegna þess að það er 

svo margt að gerast og það er að prófa sig áfram í lífinu. Á þessu skeiði fylgja miklar 

hormónasveiflur í líkamanum og það getur haft áhrif á hvernig einstaklingur hugsar um 

sjálfsmynd sína. Ef barn kemst fullnægjandi á næsta stig þarf það að hafa getu til að sjá 

sjálft sig sem vel aðlagaða manneskju sem er í jafnvægi og samkvæm sjálfum sér 

(Beckett og Taylor, 2010).  

Börn sem fara í fóstur hafa mörg hver upplifað ofbeldi eða vanrækslu í æsku. Slíkt 

hefur áhrif á þróun barnanna, hvort sem um ræðir sjálfsálit þeirra eða möguleika til að 

treysta öðrum (Myers, Berliner, Briere, Hendrix, Jenny og Reid, 2002). Röskun hefur 

orðið á einhverjum fyrrgreindum stigum samkvæmt kenningu Erikson hjá þessum 

börnum. Sem dæmi má nefna fyrsta stig Erikson um traust eða vantraust, felur það í sér 

hvers konar uppeldi og umönnun barnið hefur fengið. Barn sem hefur verið vanrækt 

upplifir vantraust til umönnunaraðila sinn sem leiðir til ótta og óöryggi gagnvart 

framtíðinni. Þannig er hægt að tengja líðan og upplifun fósturbarna við hvert og eitt stig 

hjá Erikson. Rannsóknir sýna að börn í fóstri geta átt í erfiðleikum með skólagöngu borið 

saman við önnur börn, hvort sem er að læra eða vegna hegðunarvanda (Zetlin, Weinber 

og Shea, 2010). Börn sem eiga erfitt í skóla eiga það til að upplifa minnimáttarkennd, 

tengja má þetta við fjórð stig Erikson sem er um dugnað eða minnimáttarkennd. 
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5.1.2 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Bronfenbrenner taldi að fyrrum rannsakendur og sérfræðingar hefðu einblínt á 

einstaklinginn út frá sálfræðilegu sjónarhorni frekar en frá umhverfis og félagslegum 

áhrifum. Hann þróaði sína eigin kenningu sem tók mið af áhrifum umhverfisins á 

einstaklinginn. Vistfræðimódel hans skýrir hvernig einstaklingur tengist umhverfi sínu á 

hverjum tímapunkti fyrir sig og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á líf einstaklings 

(Beckett og Taylor, 2010).  

Kenningin er sett upp í fjóra hluta: Innsti þátturinn er svokallað micro-system eða 

nærkerfi. Það kerfi er það sem samanstendur af einstaklingnum sjálfum svo sem 

skapgerð, fjölskyldan, vinir, skólinn og nánasta umhverfi. Bronfenbrenner telur 

fjölskylduna mesta áhrifavaldinn í lífi barnsins og að allt umhverfi barnsins mótar það. 

Annar þátturinn er meso-sytem eða millikerfið, sá þáttur samanstendur af tengslum og 

tengingum á milli tveggja eða fleiri nærkerfa sem hjálpar til við þróun einstaklings. Exo-

system eða stofnkerfi er þriðji þátturinn, þetta eru þeir þættir sem einstaklingurinn 

sjálfur hefur lítil áhrif á, en þessir þættir hafa hins vegar áhrif á líf einstaklingsins. Meðal 

annars geta þessir þættir verið vinnustaður foreldranna, þar upplifa foreldrar atburði og 

aðstæður sem geta haft áhrif á þroska barnsins, eins og til dæmis langur vinnudagur 

kemur niður á samverustund foreldris og barns. Einnig geta þetta verið félagsleg tengsl 

foreldra við ættingja eða vini sem hafa áhrif á félagslegan þroska barnsins. Þetta getur 

komið niður á börnunum ef foreldrarnir eru félagslega einangraðir eða getur styrkt 

börnin vegna góðra félagslegra tengslna. Ásamt þessu eru stofnanir eins og heilsugæsla 

og félagsþjónusta sem tilheyra stofnkerfinu. Fjórði þátturinn er macro-system eða 

lýðkerfi, lýðkerfið er samfélagið í heild, það hefur áhrif á hvort sem um ræðir 

þjóðmenningu, lögin, úrræðin eða gildin í samfélaginu sjálfu. Samfélagið sem er undir 

lýðkerfinu tekur þátt í lífi einstaklings og er mikill áhrifavaldur. Ef upp koma breytingar í 

lýðkerfinu getur það orsakað breytingar í öllum hinum kerfinum líka (Brens, 2015; 

Bronfenbrenner 1979). 

Með vistfræðikenning Bronfenbrenner er hægt að tengja hlutverk fósturforeldra við 

stigin, stigin hafa meðal annars áhrif á vinnu fósturforeldra. Fósturforeldrar þurfa að 

geta unnið með þessum kerfum eða á milli þeirra, þar sem bæði er unnið með 

fjölskyldu, skóla, félagsþjónustu og farið er eftir lögum og gildum samfélagsins. Þegar 
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barn fer í fóstur er gerð rík krafa um mikið samstarf á milli fósturforeldra, kynforeldra og 

barnaverndarstarfsmanna, þau samskipti geta verið flókin og erfið. Kenningin leggur 

áherslu á að einstaklingurinn sé aðstoðaður við að aðlagast þeim breytingum sem verða 

í umhverfinu eða aðstæðum þeirra án þess að glata eigin uppruna (Berk, 2007). Þetta 

tengist hlutverki barnaverndarnefndar í sambandi við fósturbarn, að aðlaga barnið að 

breyttum aðstæðum. Mikilvægt er að stuðla að jafnvægi milli einstaklings og umhverfis, 

þegar það tekst fer einstaklingurinn að aðlagast breytingum í lífi sínu. Til að svo megi 

verða, þá þurfa að vera virk samskipti á milli kerfanna. Með breytingum samfara því að 

barn fer í fóstur, er mikilvægt að samskiptin gangi vel fyrir sig svo að fósturráðstöfunin 

gangi vel fyrir sig. 

5.1.3 Tengslakenning John Bowlby 

John Bowlby var einn af frumkvöðlum um skrif á sviði tengslamyndunar barna. Hann 

fjallaði um þá þörf sem einstaklingur hefur til að stofna til tilfinningatengsla við aðra. Á 

fyrstu skeiðum ævinnar mynda börn mörg tengsl, börn hafa mikla þörf fyrir samskipti 

við foreldra eða umönnunaraðila. Grunnþarfir barns þróast í átt að góðu sambandi við 

þann sem hefur annast það mest. Bowlby vildi meina að það sé mikilvægt að þróa 

grundvallartengsl við umönnunaraðila þar sem slíkt leggur grunninn að öryggiskennd 

barnsins. Ef farið er á mis við þessi grundvallartengsl getur það haft slæm áhrif á 

sjálfstæði barnsins í framtíðinni (Berk, 2009).  

Tengslakenning Bowlby skiptist niður í fjögur stig: þessi stig eru forgeðtengslaskeið 

það stendur frá fæðingu til sex vikna aldurs. Börn eru að njóta félagslegra samskipta, 

áhugi þeirra liggur í röddum fólks og andlitum. Þau geta verið hjá mismunandi 

umönnunaraðila án þess að finna fyrir óöryggi. Annað stigið er geðtengsl í mótun það er 

frá sex vikna aldri til sex til átta mánaða aldurs. Þá fer barnið að sýna mismunandi 

viðbrögð við fjölskyldu meðlimi og ókunnuga. Það sýnir meiri viðbrögð við fólk sem það 

þekkir og einblínir mikið á sinn umönnunaraðila. Barn byrjar að þróa tilfinningu fyrir 

trausti þar sem það býst við að umönnunaraðili mun bregðast við hegðun þeirra. Barnið 

er þó ekki enn farið að mótmæla þegar það er aðskilið frá umönnunaraðila. Þriðja stigið 

er frá sex til átta mánaða til tveggja ára aldurs og kallast skeið skýrra geðtengsla. Á 

þessu stigi verða tengslin við umönnunaraðila frekar augljós. Barnið sýnir 

aðskilnaðarkvíða þegar aðili sem það hafa tengst mest fer í burtu því nærvera 
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umönnunaraðilans er öruggt skjól. Seinasta stigið er frá 18 mánaða og út allt lífið og 

kallast myndun gagnkvæms sambands. Á þessu stigi uppgötvar barnið að það er hægt 

að halda í öryggistilfinninguna þrátt fyrir tímabundin aðskilnað. Þroski barnsins gerir því 

kleift að hugsa á fágaðari máta og skilur þætti eins og brottför og endurkomu 

umönnunaraðila. Með reynslunni býr barnið sér til ákveðið módel og hefur það að 

leiðarljósi við myndun náinna tengsla á lífsleiðinni (Beckett og Taylor, 2010; Berk, 2009). 

Margar kenningar hafa lagt áherslu á tengslamyndun milli móðurs og barns og að 

mikilvægi tengslamyndunar við aðra er oft á tíðum vanmetið. Bowlby gerði grein fyrir 

móður sem tengingaraðila en einnig feður, ömmur, afar, dagvistunar aðilar og kennarar. 

Bowlby tók einnig fram að fósturforeldrar eru á meðal þeirra sem barn ætti að eiga 

auðvelt með að tengjast. Hann talar einnig um það að þrátt fyrir að barn haldi tenginu 

við kynforeldra sína hindrar það ekki þróun nýrrar tengslamyndunar við fósturforeldri. 

Það hefur komið fram í rannsóknum að samband við kynforeldra geti hjálpað barninu til 

að undirbúa sig að tengjast nýjum umönnunaraðila, þá finnur barnið fyrir samþykki 

kynforeldra. Í sumum tilfellum er tenging við kynforeldra óviðeigandi en aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að sum börn sem fá heimsóknir frá kynforeldrum sínum finna fyrir 

truflun á til dæmis svefni, ofvirkni, kvíða eða það verður almenn versnun á hegðun 

barnsins (Centre for parenting & research, 2006; Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

5.1.4 Kenning Mary Ainsworth 

Mary Ainsworth er þróunarsálfræðingur sem þróaði tengslakenningu Bowlby lengra. 

Hún er aðallega þekkt fyrir kenningu sína sem kallast „ókunnar aðstæður", rannsóknin 

gekk út á það að kanna gæði tengsla milli móður og barns með því að sjá hvernig 

viðbrögð barns væri við aðskilnað móður. Gæðin í tengslamyndun barns er mikilvæg 

bæði vegna þess að það endurspeglar gæðin á milli barns og umönnunaraðila og einnig 

útaf því það tengist mannlegri virkni barnsins seinna meir. Rannsókn Ainsworth var 

framkvæmd þannig að móðir og barn voru sett saman í herbergi. Inn kom ókunnugur 

einstaklingur og móðir skreppur frá, stuttu seinna kom móðirin aftur inn í herbergið. 

Þessi aðferð átti að sýna hversu tengt barnið væri móðurinni, með því að athuga hvernig 

viðbrögð barnsins var við endurkomu móður. Ainsworth lýsti fjórum tengslategundum: 

örugg tengsl, forðandi tengsl, tvíbent tengsl og óreiðutengsl (Cassidy og Shaver, 1999).  
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Í fyrsta lagi, þegar börn finna fyrir því að umönnunaraðili þeirra er til staðar þegar 

þau þarfnast þeirra, þá þróar barnið væntingar um að umönnunaraðili verði til staðar 

þegar þörf er á. Barnið leitar að þeirri huggun sem það þarfnast frá umönnunaraðila 

sínum með þeirri fullvissu um að þörfum þess verði fullnægt. Barn sem upplifir þetta er 

talin vera með örugga tengslamyndun við umönnunaraðila sinn (Weidman, 2009; 

Dozier, Stovall, Albus og Bates, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að þeir fósturforeldrar sem 

eru með meiri tilfinninganæmni og eyða meiri tíma með fósturbarni sínu eru líklegri til 

þess að ala upp fósturbarn sem er með góða öryggiskennd (Cassidy og Shaver, 1999) 

Í öðru lagi, þegar umönnunaraðilinn er aftur á móti ekki móttækilegur gagnvart 

þörfum barnanna, þá missa þau væntingar gagnvart umönnunaraðila sínum. Börn eiga 

þar af leiðandi til að þróa aðrar leiðir til að hafa samskipti við umönnunaraðila sinn. Þau 

eiga það jafnvel til að hverfa frá umönnunaraðila sínum í ýmsum aðstæðum og láta sem 

það þarf ekki á huggun að halda þrátt fyrir að þurfa það. Í þessari rannsóknaraðferð hjá 

Ainsworth voru þessi börn sár þegar umönnunaraðili fór en létu sem þau þyrftu ekki 

huggun, hvorki grétu né eltu móðir þegar hún fór. Þau áttu það einnig til að hunsa 

móður þegar hún kom aftur inn í herbergið. Þessi börn eru skilgreind svo, að þau séu að 

forðast að mynda tengsl, þetta er svo kölluð, forðandi tengsl (Dozier o.fl., 2001). 

Í þriðja lagi eru það börn sem sýna umhverfi sínu lítinn áhuga, vegna þess þau eru of 

upptekin að því að fylgjast með hvar umönnunaraðilinn er og við það kemur hegðun 

þessara barna oft í ljós sem reiði eða aðgerðarleysi vegna hræðslu á aðskilnaði. Eftir að 

aðskilnaður á sér stað og viðbrögð barnanna metin þegar umönnunaraðili snýr aftur, þá 

eiga þau það til að vera í uppnámi við foreldri sitt en samt sem áður vilja vera hjá því. 

Þessi börn grétu sárast og sýndu mesta uppnámið við aðskilnað móður. Börnin eru að 

sýna svokallaða mótstöðu við tengslamyndun eða tvíbent tengsl (Weidman, 2009).  

Í fjórða lagi eru börn sem geta sýnt óöryggi og vanlíðan þrátt fyrir að 

umönnunaraðilinn sé til staðar, en þetta er hegðun sem sýnir ákveðin óreiðutengsl. 

Börn sem sýna óreiðutengsl geta sýnt allskonar viðbrögð gagnvart umönnunaraðilanum, 

bæði hafnandi og hangir í honum. Oft þegar börn upplifa óreiðutengsl er það vegna 

ofbeldis af hendi umönnunaraðila og getur hegðunin komið fram vegna mikilla kvíða 

sem börnin upplifa. Einnig geta þessi óreiðutengsl átt sér stað þegar foreldrar er 

vanhæfðir vð umönnun barnanna, eða eigi erfitt með að lesa tjáningu þeirra og þar af 
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leiðandi átt í erfiðleikum við það að svara tjáningunni á réttan hátt (Dozier o.fl., 2001; 

Weidman, 2009; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

5.2 Tengslamyndun fósturbarna 

Nú hefur verið fjallað um fjórar kenningar, þær varpa ljósi á það hvernig börn þróa með 

sér tengslamyndun og hvernig tengslin eru á milli barns og umönnunaraðila. Hér verður 

farið nánar í ferlið að nýrri tengslamyndun, og komist verður að því hvort að ný 

tengslamyndun fósturbarna sé raunhæf. 

Börn sem fara í fóstur standa frammi fyrir því verkefni að tengjast nýjum 

umönnunaraðila. Fyrir fóstur hafa börn mögulega upplifað erfiðan tíma sem gæti hafa 

leitt af sér höfnun á tengslamyndun við umönnunaraðila. Börn geta einnig átt erfitt með 

að treysta umönnunaraðila sínum vegna ítrekaðra vonbrigða. Vegna þessa getur þeim 

þótt erfitt að mynda traust og öryggi við nýjan umönnunaraðila (Dozier o.fl., 2001).  

Það eru ýmsir hlutir sem geta haft áhrif á nýja tengslamyndun. Börn sem eiga að 

baki sér einhversskonar vanrækslu í uppeldinu hafa upplifað svokallaðan misbrest í 

uppeldi sínu. Misbrestur felur í sér tvö hugtök, annars vegar vanrækslu og hins vegar 

ofbeldi. Afleiðingarnar af þessu getur haft áhrif á framvindu barna í námi og starfi. Meiri 

líkur eru á að þau börn sem hafa upplifað slíkt þrói með sér árásarhneigð eða 

ofbeldisfulla hegðun. Einnig getur misbrestur haft áhrif á tilfinningaþroska einstaklinga 

og börn eiga það til að búa sér til ákveðin varnarvegg til að geta haft stjórn á lífi sínu. 

Þetta getur orðið til þess að börn eigi erifðari með að treysta nýjum umönnunaraðila 

(Polonko, 2006; Massie og Szajnber, 2006). 

Ólíkt börnum sem alast upp hjá kynforeldrum sínum hafa mörg hver fósturbörn ekki 

upplifað samfelldan þroska í gegnum tengslamyndunina nema fóstur hafi átt sér stað 

innan fyrsta mánuð ævinnar (Jacobsen, Ivarsson, Wentzel-Larsen, Smith og Moe, 2014). 

Þá getur átt sér stað rof á tengslamyndun, það getur komið vegna þeirra sorgar sem 

barn verður fyrir við missi af kynforeldrum sínum. Afleiðingarnar af slíku getur verið 

óöryggi, hegðunarvandi eða jafnvel það að barnið þrói með sér kvíða eða þunglyndi 

(Miron, Sujan og Middleton, 2013). Það getur því reynst erfiðara fyrir fósturbarn að 

mynda tengslabönd við umönnunaraðila sína heldur en fyrir barn sem elst upp hjá 

kynforeldrum sínum. 
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Það sem hefur meðal annars áhrif á þróun nýrra tengsla er stöðugleikinn og öryggi í 

umönnun barna. Samkvæmt rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) kom í ljós að 

þrátt fyrir að þátttakendur sem öll voru fósturbörn fengju góða umönnun og umhyggju 

frá fósturforeldrum sínum skipti stöðugleikinn í heimilislífinu og umhverfinu allra mestu 

máli. Fósturbörn eru líklegri til að búa við óstöðugleika vegna þeirra breytinga sem á sér 

stað í lífi þeirra, ef skortur lék á stöðugleika þeirra hafði það áhrif á tengslamyndun 

þeirra við umönnunaraðila sinn. 

Guðrún skoðaði einnig hvernig tengsl fósturbarnanna væru við fósturforeldra sína, 

hún flokkaði niðurstöðurnar niður í fjóra hópa. Þessir flokkar voru: vel tengd og ánægð, 

tengd en áttu erfitt, ekki tengd en ánægð, ótengd og ófullnægð. Þau sem upplifðu 

tengingu við fósturforeldrana og ánægðu höfðu um litið að kvarta, tengdust 

fósturforeldrunum sínum vel og náðu að tjá sig tilfinningalega. Þau sem voru tengd en 

áttu erfitt lýstu því þannig að þau höfðu átt erfitt tilfinningalega í upphafi fóstursins og 

var það oft af völdum sambands við kynforeldra en fósturforeldrar voru þó 

umhyggjusöm og góð. Þau sem voru ekki tengd en ánægð sögðu aðstæður og umsjá 

fullnægjandi en þau sjálf náðu ekki að tengjast fósturforeldrum sínum öruggum 

böndum. Þau fósturbörn sem tengdust ekki fósturforeldrum sínum og voru óánægð áttu 

í erfiðleikum með fóstrið yfir höfuð, það var ýmist vegna þess að þau skildu ekki hvers 

vegna þeim var komið fyrir í fóstur eða áttu við erfiðleika að stríða hvort sem væri í 

hegðun, þunglyndi eða kvíða að stríða. Þau börn sem voru í fyrsta hópnum, sem sagt 

tengd og ánægð áttu það öll sameiginlegt að hafa verið send í fóstur þegar þau voru 

undir eins árs (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

Rannsókn eftir Stovall og Dozier (2000) hefur svipaða sögu að segja, niðurstöður 

þeirra sýndu að þau börn sem fóru í fóstur ung eða um sex til 12 mánaða áttu það 

sameiginlegt að sýna meira öryggi gagnvart fósturforeldrum sínum heldur en þau börn 

sem fóru eldri í fóstur. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt að með meira öryggi og 

vellíðan eiga börnin auðveldara með að mynda góð tengsl við aðra, og hefur það komið í 

ljós að því yngra sem börnin eru því fljótari eru þau að finna fyrir öryggi. Þrátt fyrir þetta 

geta öll fósturbörn myndað örugg tengsl en það gæti tekið lengri tíma fyrir eldri heldur 

en þau yngri (Dozier o.fl., 2001). 
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6 Fósturforeldrar 

Samkvæmt erlendri orðabók er skilgreining á orðinu fósturforeldri svohljóðandi: 

„Einstaklingur sem virkar eins og foreldri og forráðamaður barns í staðinn fyrir 

kynforeldra þess en þó án löglegra ættleiðingu barnsins" (The free dictionary, 2017). 

Fósturforeldrar hafa það mikilvæga hlutverk að ala upp barn fyrir aðra foreldra og veita 

barni eðlilegt fjölskyldulíf. Þrátt fyrir að verið sé að reyna ýta undir venjulegt fjölskyldulíf 

fyrir barnið, þýðir það ekki að barnið eigi enga fjölskyldu, heldur er fjölskylda barnsins að 

glíma við vandamál, hins vegar í sumum tilfellum er barni ráðstafað í fóstur vegna þess 

að foreldrar hafa fallið frá (Nutt, 2006).  

6.1 Val á fósturfjölskyldu 

Þeir sem vilja gerast fósturforeldrar þurfa að sækja um meðmæli frá Barnaverndarstofu. 

Barnaverndarstofa metur þar af leiðandi hæfni þeirra til að taka barn í fóstur og kannar 

hagi og aðstæður fósturforeldrana og gefur umsögn. Fósturforeldrum ber skylda til að 

leggja fram sakavottorð, heilbrigðisvottorð, hjúskapar- eða sambúðarvottorð, ásamt því 

þarf að fylgja upplýsingar um efnahag svo sem skattframtal eða vottorð um tekjur 

(Barnaverndarstofa, e.d.-d). Einnig hefur Barnaverndarstofa heimild til að fá full 

sakavottorð hjá öðrum sem búa á heimili fósturforeldrana sem náð hafa 15 ára aldri. 

Með sakavottorði er átt við að Barnaverndarstofa fær aðgang að öllum dómum sem 

viðkomandi hefur hlotið (Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur nr. 532/1996). Ásamt 

þessu hefur Barnaverndarstofa þann kost að sækja frekari upplýsingar hjá ættingjum 

eða vinnuveitendum (Barnaverndarstofa, e.d.-d).  

Umsækjendur sem sækja um að verða fósturforeldrar þurfa að sækja námskeið á 

vegum Barnaverndarstofu. Þetta námskeið heitir Foster-Pride og er 

undirbúningsnámskeið fyrir komandi fósturforeldra. Til þess að einstaklingur geti sótt 

námskeiðið þarf að liggja undir samþykki barnaverndarnefndar í þeirra umdæmi sem 

fósturforeldrið býr. Með námskeiðinu á fósturforeldri að hafa aukið getu og hæfni sína 

til að annast og ala upp fósturbarn, á að þekkja þroskaferli barns og geta mætt frávikum 

í því ferli. Námskeiðinu er skipt upp í 10 lotur sem segja margt um markmið 

námskeiðsins. Þessar lotur er: Kynning á PRIDE, að vinna í teymi, að mæta þörfum barns 
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fyrir nærveru og tengsl, að upplifa missi eða sorg, að styrkja tengsl við fjölskylduna, að 

ala upp barn, að stuðla að því að barn myndi varanleg tengsl, að lifa með breytingum, að 

taka yfirvegaða ákvörðun og síðasta lotan fjallar um það að kveðja og halda á braut. 

Fósturforeldrar eiga að geta stuðlað að tengslum barns bæði við fjölskyldu þess og að 

barn geti myndað traust og varanleg tengsl við komandi fjölskyldu, þar fléttast saman 

margir þættir inní eins og að efla trygg og þroskandi tengsl hjá barninu 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a).  

Barnaverndarnefnd í samráði við Barnaverndarstofu velur hvaða fósturforeldrar eru 

líklegir til að henta best viðkomandi barni. Barnaverndarnefnd þarf að velja foreldrana 

af kostgæfni og taka í því sambandi tillit til þarfa barnsins (Reglugerð um ráðstöfun 

barna í fóstur nr. 532/1996). Í ársskýrslu Barnaverndarstofu 2014-2015 var meðal 

annars tekið mið af fjölda umsókna fósturforeldra, þær tölur taka þó ekki mið af þeim 

sem endurnýja leyfið sitt. Samkvæmt þeim tölum var fjöldi fósturforeldra hæstur árið 

2013, 69 en hefur farið niður á við síðan þá og fjöldi árið 2015 voru 59 fósturforeldrar 

(Barnaverndarstofa, 2017). 

6.1.1 Skyldur og skilyrði fósturforeldra 

Í reglugerð um fóstur nr. 804/2004 kemur fram í 6. gr. að fósturforeldrar skula vera 

tilbúnir að veita barni trygga umönnun og öryggi. Mæta þörfum barns sem hefur átt við 

erfiðleika að etja eða hefur búið við ótryggar aðstæður. Fósturforeldrar þurfa að vera 

með góða heilsu, búa við öruggar aðstæður, búa við stöðugleika fjárhagslega og 

félagslega, félagslega öryggið stuðlar að jákvæðum þroskamöguleikum barns. Það er 

ekki sett sem skilyrði að umsækjandi sé í sambúð eða hjónabandi (Reglugerð um fóstur 

nr. 804/2004)  

Rannsóknir hafa sýnt að fullorðið fólk sem metur tengsl að verðleikum og er 

samkvæmt sjálfu sér í að vinna úr eigin reynslu við tengslamyndun, eru svokallaðir 

einstaklingar með sjálfstætt hugarástand. Sem foreldrar eru þessir einstaklingar 

líklegastir til að eiga ungabörn sem eru tengd þeim öruggum tengslaböndum vegna þess 

að þau sýna öryggi í framkomu sinni. Svo eru aðrir einstaklingar sem hafa ekki jafn gott 

vald á tengslamynduninni hjá sér eða hafa að baki ekki svo góða reynslu af henni. Það 

kemur oft í ljós þegar þessir einstaklingar verða foreldrar, geta þau verið óhæf um að 

sýna barni sínu nægileg tengsl til að barnið upplifi örugg tengslabönd (Van IJzendoorn, 
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1995). Það er því mikilvægt að skoða félagslegan þroska og eiginleika fósturforeldranna 

þegar kemur að vali að fósturforeldrum. Óörugg og varnalaus börn þurfa á góðum 

stuðningi að halda og er fósturforeldrar þeirra besti möguleiki.  

Þegar fósturforeldrar hafa verið valdir, skal gera fóstursamning við þá 

barnaverndarnefnd sem ráðstafar barninu í fóstur. Þau atriði sem fóstursamningur þarf 

að fera í sér eru:  

 Lögheimili barns og dagleg umsjón 

 Forsjárskyldur, þar með talin lögráð 

 Áætlaður fósturtími 

 Framfærsla barns og annar kostnaður 

 Umgengni barns við kynforeldra og/eða aðra nákomna 

 Stuðningur barnaverndarnefndar við barn og fósturforeldra meðan fóstur 
varir 

 Lok fósturs 

 Sérstaka umönnun og þjálfun, þegar það á við 

 Annað sem máli skiptir. 

Þegar talað er um forsjárskyldur þá þarf að taka sérstaka afstöðu til þess hvort og að 

hvaða marki fósturforeldrum eru falin lögráð barnsins. Þegar talað er um lögráð barns er 

átt við bæði sjálfræði og fjárræði, samkvæmt 65. gr. í frumvarpi til barnaverndarlaga. 

Við ákvörðun um fósturtíma skal alltaf taka tillit til markmiðs fóstursins, hvort sem er að 

ræða tímabundið eða varanlegt fóstur (Þingskjal 403, 2001-2002). 

Í fóstursamningi kemur fram fyrirkomulag um greiðslu til fósturforeldrana. Það á við 

um framfærslueyri, fósturlaun og annan kostnað, með öðrum kostnaði er meðal annars 

átt við ófyrirséðum kostnaði, en þegar sótt er um slíkt þarf að liggja að baki rökstudd 

beiðni. Fósturforeldrar fá greiddan framfærslueyri vegna daglegrar framfærslu barnsins. 

Með þessum tiltekna framfærslueyri ber fósturforeldrum að tryggja fullnægjandi 

aðstöðu barnsins á heimilinu. Fósturlaun eru síðan umönnunarlaun fósturforeldra. 

Greiðslur þessar eru reiknaðar með margfeldi á fjárhæð barnalífeyris eins og hann er á 

hverjum tíma samkvæmt lögum um almannatryggingar. Ásamt því skal fjárhæðin vera í 

samráði við þörf barnsins í hverju tilviki fyrir sig. Ef um styrkt fóstur er að ræða skal 
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Barnaverndarstofa greiða framfærslueyri og fósturlaun sem samsvarar sjöföldum 

barnalífeyri, ásamt því fá fósturforeldrar fósturlaun frá ríkinu sem svarar allt að tíföldum 

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

Þegar að fóstursamningur rennur út skal barnaverndarnefnd gera annað hvort 

skriflega áætlun samkvæmt 23. gr. bvl. um áframhaldandi meðferð máls. Eftir samning 

skal meta hvernig fóstrið gekk fyrir sér og hvort að markmið hafi náðst. Hvort sem 

fóstursamningur er gerður til lengri eða skemmri tíma er ávallt hægt að óska breytinga 

við samningin eða fella hann úr gildi (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

6.2 Félag fósturforeldra 

Félag fósturforeldra er sjálfstætt starfandi félag, óháð opinberum stofnunum, 

trúfélögum eða stjórnmálaflokkum. Félagið er fyrir alla þá sem hyggjast taka að sér barn 

í einhverskonar fóstur eða dvöl sem inniheldur styttri tíma eins og helgar- eða 

sumardvalir. Þessir einstaklingar eru fullgildir meðlimir og hafa fullgild réttindi félagsins, 

kosningarétt, áheyrnar- eða tillögurétt. Aðrir einstaklingar, hópar, félög eða 

styrktaraðilar geta verið aukameðlimir en þeir hafa ekki sama rétt og fullgildir meðlimir. 

Haldin er aðalfundur einu sinni á ári, ásamt því eru haldin mánaðarlegir kaffihúsafundir 

og árlegar útilegur fyrir félagsmenn. 

Markmið félagsins er að vinna að hagsmunamálum fósturbarna og fósturforeldra. 

Félagið veitir stuðning, er málsvari meðal annars gagnvart fjölmiðlum og opinberum 

stofnunum. Félagið getur haft milligöngu um sérfræðilega aðstoð sem lítur að 

hagsmunamálum fósturbarna og fósturforeldra. Einnig getur það veitt fræðslu um 

uppeldis- og hagsmunamál meðal félagsmanna sinna ásamt fræðslu meðal almennings 

um hlutverk fósturforeldra. Aðal tilgangur félagsins er að veita fósturbörnum á Íslandi 

það tækifæri að geta búið við sem bestar uppeldisaðstæður. Tveir meginþættir lýsa 

félaginu, þessir þættir eru annars vegar að standa saman sem ein rödd andspænis öllum 

þeim sem að fósturmálum koma og vinna að hagsmunum fósturbarna og fósturforeldra. 

Hins vegar að sýna styrk og stuðning við félagsmenn sína og hjálpa þeim að þróa sem 

bestar uppeldisaðstæður og hægt er fyrir fósturbörnin (Félag fósturforeldra, e.d.).  
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7 Niðurstöður og lokaorð 

Tilgangur ritgerðarinnar var að varpa ljósi á málefni barna á Íslandi, réttindi þeirra 

og hlutverk barnaverndar í sambandi við fósturráðstöfun. Ásamt því að skoða 

tengslabönd barns og umönnunaraðila og möguleikan að nýrri tengslamyndun. 

Einnig að fjalla um hlutverk fósturforeldra, réttindi og skyldur þeirra. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast voru svara við voru þrjár: 1) Hvernig eru 

málefni barna og fósturbarna háttað á Íslandi? 2) Er tengslamyndun fósturbarna 

raunhæf? 3) Hvaða skilyrði þurfa fósturforeldrar að uppfylla fyrir hlutverkið og 

hvað ber þeim að gera til að sinna fósturbarni sem best? 

Til að byrja með var fjallað um mannréttindi og þau réttindi sem börn hafa 

sérstaklega og er hægt að segja að mannréttindi er eitt af því sem er og verður 

alltaf í þróun. Mannréttindum er ætlað að gefa öllum þann kost á að lifa og njóta í 

samfélaginu án alls misréttis, hvort sem er í lagalegum, pólitískum eða 

siðferðislegum skilningi. Sérhvert barn hefur rétt á að njóta allra þeirra fulltingis 

sem það á skilið með tilliti til hagsmuna þeirra og velferðar. Með þróun réttinda 

barna og tilkomu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna var lögð áhersla á að börn 

væru ekki eign foreldra sinna heldur hefðu sjálfstæðan rétt sem einstaklingar með 

full réttindi. 

Íslensk lög og reglur tryggja enn fremur íslenskum börnum ákveðin réttindi 

sem þau njóta þegar kemur meðal annars að uppeldi, tjáningu, umhyggju og 

umgengni foreldra. Með þessum réttindum eiga öll börn hvort sem um ræðir börn 

sem alast upp hjá kynforeldrum sínum eða fósturbörn, rétt á því að þroskast og 

koma út í þjóðfélagið sem heilsteyptir einstaklingar. Markmið barnaverndarstarfs 

er að sjá til þess að börn njóti þessarra réttinda og að beitt sé þeim úrræðum sem 

tiltæk eru. Áður en til fósturráðstafana er komið skal ávallt vera ljóst að öll önnur 

úrræði hafa verið fullreynd. Í barnaverndarstarfi er lögð áhersla á að beitt sé þeim 

ráðstöfunum sem barninu eru fyrir bestu og að hagsmunir barnsins eru hafðir að 

leiðarljósi.  
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Félagsráðgjafinn sem starfsmaður barnaverndar er mikilvægur þegar kemur að 

starfi í barnaverndarmálum. Hann ber mikla ábyrgð á því að samvinna á milli 

barnaverndar og fjölskyldu sé góð. Félagsráðgjafi er ávallt til staðar bæði fyrir barn 

og foreldra og er hann mikilvægt hlutverk þegar kemur að aðlögunarferli 

fósturbarna inná fósturheimilið. 

Með barnavernd er staða barna á Íslandi að mestu leyti örugg, því miður virðist 

vera erfitt að girða fyrir allar glufur vanrækslu. Hins vegar með hjálp 

tilkynningarskyldunnar geta bæði fagaðilar og almennir borgarar hjálpast að með 

að hafa augun opin fyrir misbrest í uppeldum barna til að hægt sé að grípa inn í 

erfiðar aðstæður og gefa börnum aukin kost á betri lífsgæðum. Barnavernd leggur 

áherslu á vandaða vinnu í samræmi við ákvæði laga og reglugerðar. Öllum 

barnaverndarstarfsmönnum ber skylda að gæta fyllstu trúnaðar, og gæta að 

samræmi og jafnræðis í ákvörðunartöku. Ásamt lögum og reglum er eigið siðferða 

álítamál starfsmanna notað til að taka ákvarðanir um hvort eigi að kanna mál enn 

fremur. Til þess að hafa ákvarðanir starfsmanna byggða á sömu kröfunum væri 

hægt að gera nánari viðmið um hvenær mál telst vera barnaverndarmál. Þrátt fyrir 

að barnaverndarstarfsmenn spjalla oft saman um hvaða ákvörðun skal taka getur 

starfsmaður þurft að taka snögga ákvörðun og gæti því slíkt viðmið aðstoðað við 

rök hvers og eins. 

Þegar fjallað var um tengslamyndun fósturbarna var fjallað um 

tengslakenningar og tengslamyndun fósturbarna eftir rannsóknum og 

fræðigreinum. Kenning Erikson byggist á mörgum stigum og er hvert og eitt stig 

tengt ákveðnum verkefnum, verkefnum sem þú þarft að takast á við með öryggi til 

að geta haldið áfram á næsta stig án hindrunar. Fósturbörn geta hafa upplifað 

hindranir á stigum Erikson vegna þeirra breytinga sem orðið hefur á í lífi þeirra. 

Eins og fyrsta stig hans gefur til kynna, traust eða vantraust, geta fósturbörn hafa 

orðið á mis við traust í garð umönnunaraðila sinn vegna ófullnægjandi uppeldis. 

Fleiri stig hjá Erikson markar það hvernig börn koma út í samfélagið og ef rof er á 

fyrsta stigi getur það haft áframhaldandi áhrif á líðan barnanna í framtíðinni og á 

næstu stigum.  
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Bæði Bowlby og Erikson fjalla um mikilvægi öryggis í frumbernsku, til að geta 

upplifað slíkt þurfa börnin að finna fyrir því að umönnunaraðilinn sé til staðar. Börn 

upplifa mesta öryggið hjá þeim sem það tengist best og kom Bowlby inn á það að 

börn geta tengst jafn sterkum böndum við aðra en móður. Tengslabönd veltur hins 

vegar oftar en ekki á því hvernig persónuleiki barns og foreldris er og hvernig 

aðstæðurnar eru í nánasta umhverfi. Með niðurstöðunum úr rannsókn Ainsworth 

kemur einnig í ljós hvernig gæði tengslamyndunar hjá barninu byggist á öryggi sem 

barnið upplifar frá umönnunaraðila sínum. Þar liggur línan að því hversu mikið 

umönnunaraðilinn er til staðar, ef umönnunaraðilinn er ekki móttækilegur missir 

barnið væntingar gagnvart umönnunaraðila sínum og þar af leiðandi hefur það 

áhrif á örugg tengslabönd. 

Flestar rannsóknir sem fjalla um aldur fósturbarna og gæðin að öruggum 

tengslaböndum, hefur niðurstöður leitt í ljós að þau börn sem sett eru ung í fóstur 

eiga auðveldara með að tengjast nýjum umönnunaraðilum heldur en þau sem sett 

eru eldri í fótur. Gæði tengslamyndunar geta þó verið misgóð og getur verið 

miserfitt að ná góðum tengslum, fer það ýmist eftir líðan og umönnun barnsins. 

Samt sem áður virðist ekkert útiloka ný tengsl, sá aldur sem gæti hins vegar verið 

hentugasti tíminn fyrir fóstrið er eflaust frá fæðingu til sex vikna aldurs. Þessi aldur 

tilheyrir forgeðtengsla stigi Bowbly, og börn á þessu stigi eru ekki farin að gera 

nógu mikinn greinarmun á foreldrum og öðrum.  

Niðurstöður rannsóknar Guðrúnar Kristinsdóttur bentu til að stöðugleiki og 

öryggi í umönnun barns er oft undirstaðan að öryggiskennd barnsins. Fósturbörnin 

sem rannsókn hennar byggðist á voru öll sammála um það að þegar stöðugleiki og 

öryggi átti sér stað í umönnun og uppeldinu var léttara fyrir þau að finna fyrir 

öruggum tengslum við fósturforeldrana sína. Þeir þátttakendur sem voru 

ánægðust með fóstrið og tengdust fósturforeldrunum sínum vel áttu það öll 

sameiginlegt að hafa farið ung í fóstur eða undir eins árs. Þetta gefur einnig ljós á 

það hversu mikið aldur getur skipt máli þegar kemur að þróun nýrra 

tengslamyndunar. Til að svara ritgerðarspurningunni í stuttu máli þá er hægt að 

segja að tengslamyndun fósturbarna er raunhæf en tengslamyndunin getur verið 



44 

misgóð. Aldur barnanna virðist skipta einna mestu máli þegar kemur að gæði 

tengslamyndunar.  

Þriðja rannsóknarspurningin mín snéri að fósturforeldrum. Fósturforeldrar 

hafa það ábyrgðafulla hlutverk að ala upp annarra manna barn og því er 

nauðsynlegt að það leggi sig alla fram við að sinna barninu og gefi því þann tíma 

sem þarf til að barn nái að byggja upp traust. Með því að líta á kenningu 

Bronfenbrenner er hægt að tengja þættina hans um kerfin við hlutverk 

fósturforeldra. Eitt af hlutverkum þeirra er að aðstoða fósturbarnið við að lifa með 

þeim breytingum sem hafa átt sér stað. Því er gott þegar fósturforeldri getur unnið 

með kerfunum í kringum einstaklinginn. Fósturforeldrar þurfa að búa við þau 

skilyrði að þau geti tryggt barni umönnun og öryggi, hvort sem það er fjárhagslegt 

eða félagslegt öryggi. 

Þegar kemur að vali á fósturfjölskyldu skoðar barnaverndarnefnd og 

Barnaverndarstofa hagi og aðstæður umsækjendana. Umsækjendur þurfa að sækja 

námskeiðið Foster-pride, með foster-pride námskeiðinu læra komandi 

fósturforeldrar betur hvernig eigi að ala upp fósturbarnið með aukinni hæfni. 

Fósturforeldrar eru mjög líklega að taka á móti stálpuðu barni og því ber að koma 

sérstaklega á móts við barnið til að uppfylla þarfir þess og öryggis aðstæður. 

Mikilvægt er að fósturforeldrar leggi mikla áherslu á það að endurvekja 

öryggiskennd barnsins til að barn eigi auðveldari með að mynda ný tengsl. 

Ritgerð þessi varpar ljósi á það mikilvæga hlutverk barnaverndar þegar kemur 

að því að grípa inn í líf barna til að reyna koma málum og öryggi barnsins í réttan 

farveg. Við nánari skoðun og umræður þá fór höfundur að velta því fyrir sér hvað 

það gæti reynst erfitt að vinna á vegum barnaverndar. Barnaverndarstarfsmaður 

þarf að taka íþyngjandi ákvarðanir og þarf starfsmaður ávallt að huga að því 

hvernig er hægt að draga úr inngripinu, afskiptum, óttanum, óörygginu og álaginu 

hvort sem um er að ræða hjá barninu, kynforeldrum sem og fósturforeldrum. 

Áhugavert væri því að skoða nánar líðan barnaverndarstarfsmanna í starfi. Líðan 

starfsmanna gæti ég trúað að væri sambland af ákveðinni streitu en samt sem áður 

ánægju í starfi. Þrátt fyrir að barnaverndarstarfsmenn þurfi að taka erfiðar og 
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íþyngjandi ákvarðanir leiðir það oftar en ekki til betra lífs hjá þeim börnum sem um 

ræðir.  

Ef dregnar eru ályktanir út frá þeim kenningum um tengslamyndun barna, ætti 

að vera ljóst að fóstur heppnast oftast vel ef fósturforeldrar eru vel hæfir og barn 

ekki orðið mjög stálpað, það er að segja, því fyrr því betra. Ásamt þessu opnaðist 

fyrir þær spurningar hjá höfundi hvernig tengslamyndun væri háttað hjá þeim 

börnum sem eru ættleidd og hvort það sé í raun munur á tengslamyndun hjá 

ættleiddum börnum og fósturbörnum. 
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